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- Order Uśmiechu z dumą 
przyjmują najwięksi tego 
świata – mówi Marek 
Michalak, Kanclerz Kapituły 
Orderu Uśmiechu, wieloletni 
Rzecznik Praw Dziecka w 
przeddzień premiery swojej 
książki „Order Uśmiechu 
– wspólny świat dzieci i 
dorosłych”. str. 6

Seniorzy przejęli władzę w Świdnicy
Warsztaty, wycieczki, 
wykłady, spotkania przy grillu 
– to tylko część atrakcji, jakie 
przez kilka tygodni czekało 
na świdnickich seniorów. 
Wszystko za sprawą 
obchodów XV Dni Seniora. 
Świętowanie tradycyjnie 
rozpoczęło się symbolicznym 
przekazaniem klucza do 
miasta. str. 8

Pełne SpektrumPełne Spektrum
filmowe w Świdnicyfilmowe w Świdnicy

str. 15

6. Festiwal Filmowy Spektrum odbędzie się w dniach 24 – 31 października. Do miasta 
po raz kolejny zawita przegląd najlepszych polskich i zagranicznych produkcji filmo-
wych minionego sezonu. „Dolina Bogów” – długo oczekiwany, najnowszy film Lecha 
Majewskiego, do którego zdjęcia powstawały m.in. w Wałbrzychu, „Malowany ptak” 
– kontrowersyjna adaptacja powieści Jerzego Kosińskiego, pokazywana w Polsce za-
ledwie kilka razy czy „Szarlatan” okrzyknięty jednym z najlepszych filmów w dorobku 
Agnieszki Holland – to tylko niektóre tytuły konkursu SPEKTRUM, które będą mogli zo-
baczyć widzowie Świdnickiego Ośrodka Kultury i to publiczność wybierze zwycięzcę. 

Marek Michalak: zawsze byłem dumny, 
że jestem świdniczaninem
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ŚŚwidnica

▪ Miejska Biblioteka Publiczna,  
ul. Franciszkańska 18

▪ Filia Biblioteki - Kraszowice 
▪ Filia Biblioteki - Wrocławska 
▪ Urząd Miasta 
▪ Urząd Gminy Świdnica
▪ Starostwo Powiatowe 
▪ Powiatowy Urząd Pracy
▪ Miejski Ośrodek Pomocy  

Społecznej, ul. Wałbrzyska
▪ Centrum Wspierania Organizacji  

Pozarządowych, ul. Długa 33
▪ Świdnicki Ośrodek Kultury
▪ Informacja Turystyczna
▪ Muzeum Dawnego Kupiectwa
▪ Klub Seniora Saperów
▪ OSiR lodowisko
▪ OSiR dom wycieczkowy 
▪ Hala Targowa, pl. Grunwaldzki 
▪ Dworzec Kolejowy
▪ Galeria Świdnicka 
▪ Szpital LATAWIEC 
▪ Przychodnia MEDYK 
▪ Przychodnia BHMED 
▪ Przychodnia ARSMEDICA 
▪ Przychodnia MEDI-LAB 
▪ Przychodnia OSTEON 
▪ Przychodnia ESKULAP 
▪ Przychodnia EZ – Medica
▪ Przychodnia Raj – Med.
▪ Stomatologia AS Adrian Kownacki 
▪ Przychodnia weterynaryjna OGONEK
▪ Restauracja WOŁOWINA 
▪ Bar PRZEDMIEŚCIE
▪ Pizzeria RAMONA
▪ Restauracja FADO
▪ Intermarche (os. Młodych)
▪ biurowiec Pafal
▪ Piekarnia Bieżyńscy, os. Zawiszów
▪ Sklep ul. Leśna
▪ Pawilon - Kraszowice 
▪ Myjnia Primocar (przy Leroy Merlin)
▪ Urząd Miejski w Żarowie
▪ GCiKS Żarów
▪ Biblioteka Miejska w Żarowie
▪ Urząd Miejski w Marcinowicach
▪ Urząd Miejski w Swiebodzicach
▪ Urząd Miejski w Strzegomiu

Tu znajdziesz 
biuletyn

ŚŚwidnica

Piękna panorama Świdnicy – mia-
sta o wielowiekowych tradycjach oraz 
logotyp jednej z najstarszych w Polsce 
organizacji biznesowych to elementy 
wielkoformatowego obrazu, jaki po-
wstał z okazji 30. urodzin Stowarzysze-
nia Przedsiębiorców i Kupców Świdnic-
kich. Mural zdobi kamienicę przy placu 
1000-lecia Państwa Polskiego w Świd-
nicy. Autorem jest niezawodny świdnic-
ki artysta Robert Kukla.

Pomysłodawcą i fundatorem mu-
ralu jest Stowarzyszenie Przedsiębior-
ców i Kupców Świdnickich, a wyjątkową 
okazją do jego powstania - 30-lecie ist-
nienia tej organizacji biznesowej, jednej 
z najstarszych w Polsce. – Koronawirus 
pokrzyżował plany naszych obchodów 
jubileuszowych, planowanych jeszcze na 
kwiecień tego roku. Choć gospodarka 
została odmrożona, przy wprowadzeniu 
odpowiednich zasad sanitarnych i bez-

pieczeństwa – sytuacja, jak pokazują bie-
żące informacje z Ministerstwa Zdrowia, 
nadal jest trudna. Dlatego postanowiliśmy 
zrezygnować w najbliższym czasie z gali 
jubileuszowej i w tym roku uczcić nasze 
30-lecie w niekonwencjonalny i artystycz-
ny sposób, który będzie również ozdobą 
Świdnicy – wyjaśnia Andrzej Panas, pre-
zes SPIKS’u.

Autorem muralu, jak większości 
wielkoformatowych malowideł ścien-
nych w Świdnicy, jest znany świdnicki 
artysta plastyk Robert Kukla. Wśród 
jego niezwykłych prac, które do tej 
pory zrealizował, znajdują się m.in. por-
tret Andrzeja Wajdy, Ireny Sendlerowej, 
Tomasza Stańko czy poczet władców 
Świdnicy. Najnowszy mural – poświę-
cony Stowarzyszeniu Przedsiębiorców i 
Kupców Świdnickich i jego znaczącemu 
jubileuszowi, znajduje się na kamienicy 
przy placu 1000-lecia Państwa Polskie-
go – naprzeciwko, widocznej z oddali, 
świdnickiej katedry.

Na szczycie nowego muralu stwo-
rzonego w odcieniach brązu – znajduje 
się piękna panorama Świdnicy – miasta 
o wielowiekowych kupieckich trady-
cjach. Na malowidle wyróżnione zostały 
również inicjatywy stowarzyszenia, jak 
chociażby Bożonarodzeniowe Koncerty 
Charytatywne, program „Zalogowani” 
stanowiący serce projektu „Zostańcie z 
nami – Miasto i Powiat Świdnica”, a także 
konkursy „Zostań wirtuozem” czy histo-
ryczny. Autor wymienił również nagrody 
przyznawane przez świdnicką organiza-
cję – w tym „Diament Wolności”, Statuet-
ki SPIKS czy „Wieczne Pióro”.

Oprac.

Augustyn Trzpil ze Świdni-
cy zbiera grzyby od dziecka, ale 
taki okaz udało mu się znaleźć 
po raz pierwszy. Kania o średni-
cy kapelusza 30 cm wyrosła w 
Świdnicy.

Pan Augustyn znalazł kanię 
nad brzegiem Bystrzycy. Grzyb 
po oczyszczeniu trafił na patel-
nię.

Jak się okazuje, nie po raz 
pierwszy do Augustyna Trzpi-
la uśmiechnęło się szczęście. 
Wcześniej udało mu się złowić 
suma o długości, bagatela, 
180 cm. – Był niewiele mniejszy 
ode mnie, ważył 40 kilogramów. 
Wszystkie karpie z tego stawu 
wyjadł, bo karpia złowić się nie 
dało – żartuje pan Augustyn.

Za zdjęcia dziękujemy panu 
Augustynowi. A jeśli i Wy chcie-
libyście się pochwalić Waszymi 
osiągnięciami, piszcie na adres 
redakcja@mojaswidnica.pl.

Ak

Mural z okazji 30-lecia 
świdnickich kupców

Dedykowany stowarzy-Dedykowany stowarzy-
szeniu mural ozdobił szeniu mural ozdobił 

kamienicę przy kamienicę przy 
pl. 1000-lecia Państwa pl. 1000-lecia Państwa 

Polskiego.Polskiego.
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Kania imponujących rozmiarów wyrosła w… 
Świdnicy

Kania znaleziona nad Kania znaleziona nad 
Bystrzycą miała impo-Bystrzycą miała impo-
nujące rozmiarynujące rozmiary

Złowiony sum miał Złowiony sum miał 
180 cm długości180 cm długości
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Po raz kolejny młodzież z powiatu 
świdnickiego wyszła na ulice, aby doma-
gać się sprawiedliwości klimatycznej. 

Manifest odbył się 25 września na 
świdnickim Rynku. Tym razem młodzież 
zwróciła uwagę na nierówności społecz-
ne związane z postępującym kryzysem 
klimatycznym. - Wiecie, co nas młodych 
najbardziej dotyka? To, że nie my młodzi 
zbudowaliśmy porządek polityczno-go-
spodarczy na świecie, który niszczy nam 
klimat – mówiły uczestniczki strajku. 

- Dziękuję wam za te wasze działania. 
Będziemy się starać robić jako miasto wię-
cej w sferze edukacji. Tak, żeby ta eduka-
cja nie była od święta, ale na co dzień. To 
wszystko, co powiedzieliście jest ważne. 
Zauważcie, że nie tak dawno w okolicach 

Młodzież 
broni klimatu

Jaworzyny miały miejsce nietypowe zjawi-
ska atmosferyczne, np. bardzo poważna 
trąba powietrzna. Poza tym w ubiegłym 
sezonie śniegu w okolicach Świdnicy nie 
widziałem. To wszystko powinno nam dać 
do myślenia. Na co dzień zastanawiajmy 
się nad tym, co robimy. Czy musimy jechać 
autem, czy nie możemy pojechać autobu-
sem albo rowerem? Czym palimy, czy nie 
można wymienić pieca na bardziej eko-
logiczne źródło ogrzewania? Czy musimy 
kupować tyle, ile kupujemy. Zobaczcie, 
ile produkujemy śmieci. Zobaczcie, jaki 
problem mają miasta z plastikami. Niech 
każdy zacznie dzisiaj od siebie – dodawał 
obecny na manifeście zastępca prezy-
dent Świdnicy Szymon Chojnowski. 
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Po raz kolejny świdnicka młodzież wyszła na Po raz kolejny świdnicka młodzież wyszła na 
ulice, by protestować w obronie klimatu.ulice, by protestować w obronie klimatu.
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Pełna treść apelu młodzieży:
Jesteśmy głosem młodzieży, która w obawie o 
swoją przyszłość, chce powiedzieć „Nie” dla bier-
ności polityków. Widzimy problem zmian klima-
tycznych i postanowiliśmy protestować, by zmusić 
nasz rząd do działania. Dążenie do sprawiedliwo-
ści klimatycznej to działanie na rzecz redukowania 
nierówności tworzonych lub pogłębianych przez 
kryzys klimatyczny. Społeczności niemające wpły-
wu na procesy decyzyjne wpływające na sytuację 
klimatyczną będą najmocniej poszkodowane, a 
osoby mające moc decyzyjną czerpią ze spalania 
paliw kopalnych bezpośrednie (choć krótkotrwałe) 
korzyści. Wzywamy polski rząd - w tym szcze-
gólnie premiera, ministra aktywów państwowych, 
ministra rozwoju, ministra klimatu - aby włączył   
w proces decyzyjny obywateli i obywatelki, oraz 
uznał za priorytet osiągnięcie przez Polskę neutral-
ności klimatycznej do 2040 roku. Jest to bowiem 
jedyna ścieżka, która może zagwarantować nam 
wszystkim bezpieczeństwo klimatyczne. Droga do 
tego, by niesprawiedliwość klimatyczna stała się 
przeszłością, a sprawiedliwość i bezpieczeństwo 
-   przyszłością.  Kryzys klimatyczny to największe 
wyzwanie, przed którym ludzkość kiedykolwiek 
stała. Wiadomo, że czarne scenariusze, które je-
steśmy w stanie dostrzec już teraz, takie jak gi-
gantyczne ulewy, śmiercionośne pożary, nawałni-
ce, huragany i niekończące się susze, będą tylko 
wzrastać na sile. Doszliśmy do punktu, w którym 
wąska grupka osób przy władzy i prowadzących 
wielkie biznesy, decydujących o wykorzystaniu 
paliw kopalnych, wydaje wyrok wobec życia i 
zdrowia milionów osób na całym świecie. Politycy 
i rządzący odbierają nam prawo do decydowania 
o naszej przyszłości. Nie zgadzamy się na to, żeby 
nasz los był dyktowany przez wąską grupę ludzi, 
bezpośrednio czerpiących zyski z paliw kopalnych. 
Choć kryzys klimatyczny zagraża wszystkim, część 
społeczeństw będzie dotknięta silniej niż inne. 
Kryzys klimatyczny uwidacznia jeszcze bardziej 
obecne globalnie nierówności. Społeczeństwa 
nisko rozwinięte, ze względu na swoje położenia 
geograficzne i sytuację gospodarczą, są najbar-
dziej narażone na ekstremalne zjawiska pogodo-
we i ich śmiercionośne skutki. Są to jednocześnie 
kraje, które na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat 
w najmniejszym stopniu przyczyniły się do wzrostu 
globalnej temperatury. Oznacza to, że np. rdzenni 
mieszkańcy Amazonii, czy najubożsi mieszkań-
cy Afryki i Azji Południowo-Wschodniej znajdują 
się na pierwszej linii frontu w walce z kryzysem 
klimatycznym. Jednocześnie niesprawiedliwości 
społeczne związane z kryzysem klimatycznym 
są już widoczne również w Polsce. Rządzący w 
naszym kraju, w pełnej ignorancji konsekwencji 
swoich działań, skazują mieszkańców miejscowo-
ści takich jak Skierniewice na brak wody w kranach 

latem, rolników z okolic odkrywek węgla na suszę 
w uprawach, a mieszkańców Borów Tucholskich na 
niespotykane dotychczas trąby powietrzne. Tak jak 
w perspektywie całego świata, tak i w perspekty-
wie Polski, mała grupa  decydentów, swoimi szko-
dliwymi dla klimatu działaniami, odbiera szansę na 
bezpieczeństwo i dobrostan całych społeczności 
ludzi. My, jako przedstawiciele młodego pokolenia, 
otwarcie nie zgadzamy się na   niesprawiedliwość 
klimatyczną. Kryzys klimatyczny jest bowiem nie 
tylko kryzysem ekologicznym - lecz także kryzysem 
społecznym. Kryzysem, który doprowadził do tego, 
że w Skierniewicach latem nie było w kranach wody, 
a na Podkarpaciu powodzie zniszczyły ludziom 
domy. Kryzysem, który sprawia, że w Brazylii w sku-
tek olbrzymich pożarów giną rdzenne społeczności, 
a w Bangladeszu rodziny z dziećmi muszą uciekać w 
głąb lądu, bo  podniesiony poziom morza zalewa ich 
pola uprawne. Nasi rówieśnicy z krajów najbardziej 
dotkniętych kryzysem klimatycznym nie są słyszani 
przez polityków przyczyniających się do obecnej sy-
tuacji klimatycznej. Głos europejskich mieszkańców i 
mieszkanek zaniepokojonych klimatem, tłumnie wy-
chodzących na ulice ma szansę zadziałać z większą 
siłą. Stoimy wobec tego murem za społecznościami, 
które są wykluczane z debaty o kryzysie klimatycz-
nym. Jednym z podstawowych praw człowieka jest 
prawo do życia, życia w wolności i bezpieczeństwie. 
Prawo to jest nam wszystkim odbierane, niektórym 
szybciej i boleśniej. Nie zgadzamy się więc na taki 
stan rzeczy. Jednoczymy się i protestujemy, solidar-
ność jest naszą bronią. Wszystko to jest przejawem 
braku sprawiedliwości klimatycznej. Sytuacji, w której 
politycy jawnie ignorują problem- a przez to bezpie-
czeństwo bezsilnych obywateli i obywatelek wobec 
tragicznych skutków zmienianego klimatu. 
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Ubiegłoroczna zmiana przepisów 
prawa dotycząca zbiórki i zagospoda-
rowania odpadów przyniosła wysokie 
podwyżki w całym kraju. Założeniem 
tych zmian było m.in. wprowadzenie 
powszechnej selektywnej zbiórki odpa-
dów, która miała zaowocować mniejszą 
liczbą śmieci trafiających na składowi-
ska i w efekcie ochroną środowiska 
naturalnego. Samorządy, które odpo-
wiadają za politykę śmieciową, stanęły 
przed nie lada wyzwaniem, związanym  
z wdrożeniem nowych przepisów i ich 
skutecznym egzekwowaniem.

Sukces tylko wspólnymi siłami
Aby system gospodarowania odpa-

dami się sprawdzał i samobilansował, 
konieczna jest solidarność wszystkich 
zainteresowanych, a z tym bywa różnie. 
– Niestety, z przykrością zauważamy, że 
niektórzy mieszkańcy próbują w spo-
sób nieuczciwy zmniejszyć sobie opła-
tę za wywóz śmieci i składają fałszywe 
oświadczenia w deklaracjach - mówi 
Krystian Werecki, dyrektor Wydzia-
łu Gospodarki Odpadami. Dlatego też 
miejscy urzędnicy rozpoczęli we wrze-
śniu czynności sprawdzające i weryfi-
kują dane zawarte w deklaracjach skła-
danych przez świdniczan. Już widać, że 
w wielu z nich zaniżona jest liczba osób, 
które faktycznie zamieszkują daną nie-
ruchomość. - Apelujemy do tych miesz-
kańców, którzy do tej pory nie złożyli 
deklaracji, bądź nie zawarli w nich peł-
nej informacji o liczbie osób zamieszku-
jących nieruchomość, aby niezwłocz-
nie zgłosili się do Urzędu Miejskiego  
i skorygowali swoje oświadczenia. W 
przypadku, gdy nieruchomość jest za-
budowana budynkiem wielorodzinnym, 
nad którym nadzór sprawuje np. zarząd-
ca wspólnoty mieszkaniowej lub spół-
dzielnia mieszkaniowa, prosimy zgłosić 
zmianę do swojego zarządcy – mówi 
dyrektor Krystian Werecki.

Zgodnie z obowiązującym pra-
wem każdy właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest złożyć deklarację w 
terminie 14 dni od zamieszkania w niej 
pierwszego mieszkańca lub powsta-
nia na nieruchomości odpadów. Co 
więcej, zmiany danych będących pod-
stawą wyliczenia „opłaty za śmieci”, w 
tym przede wszystkim zmianę osób 
zamieszkujących daną nieruchomość, 
trzeba zgłosić w Wydziale Gospodarki 
Odpadami Urzędu Miejskiego. Należy 
to uczynić w terminie do 10. dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiła zmiana. 

Większe uprawnienia 
dla strażników

Wielu mieszkańców Świdnicy 
nie wywiązuje się także ze swojego 
obowiązku i nie uiszcza prawidłowo 
opłaty za odbiór oraz zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych. Dlate-
go też urzędnicy wraz ze Strażą Miej-
ską wspólnie podejmą działania, aby 
wszelkie oszustwa w tym zakresie zni-
welować. Pomoże w tym zmiana pra-
wa, która umożliwia strażnikom miej-
skim nakładanie mandatów karnych za 
nieprzestrzeganie przepisów. Nowe re-
gulacje weszły w życie 4 września 2020 
roku. Strażnicy mogą karać za niezłoże-

Ruszyły kontrole 
deklaracji śmieciowych. 
Dla nieuczciwych 
mieszkańców będą kary

Urzędnicy i strażnicy miejscy jednoczą siły w walce z tymi mieszkańcami, którzy próbują oszukać system śmieciowy. 
Rozpoczęły się szczegółowe kontrole deklaracji śmieciowych, połączone z wizjami w terenie.  

nie deklaracji, niewłaściwe segregowa-
nie śmieci oraz podanie niewłaściwych 
danych. Mogą odwiedzić świdniczan  
w miejscu zamieszkania, poprosić o 
deklarację, a nawet wypytać sąsia-
dów o liczbę osób zamieszkujących 
dany lokal. Za niedostosowanie się do 
przepisów będą wystawiać mandaty 
w wysokości do 500 złotych. Urzędni-
cy będą wskazywać lokale, w których 
na deklaracji widnieje inna liczba osób 
zgłoszonych do odbioru odpadów niż 
zameldowanych, czy zamieszkujących. 

Warto zawczasu zgłosić się do 
Urzędu Miejskiego do Wydziału Go-
spodarki Odpadami i złożyć stosowne 

korekty. Mieszkańcy, którzy tego nie 
zrobią, muszą liczyć się z konsekwen-
cjami.  Będą wszczynane postępowa-
nia administracyjne, skutkujące wy-
mierzeniem podatku, cofając się nawet 
5 lat wstecz przy jego ustaleniu. Dekla-
racje można złożyć w Urzędzie Miasta 
w Świdnicy w pok. nr 2 i 3 (parter) ul. 
Armii Krajowej 49, wysłać pocztą lub 
za pośrednictwem elektronicznej plat-
formy usług administracji publicznej 
(wymaga posiadania podpisu elektro-
nicznego).

Ak

Urzędnicy wraz ze Strażą Miejską będą realizować zadania, które zmniejszą liczbę nieprawidłowości, jakich dopuszczają się mieszkańcy. Na zdj. 
od lewej Marek Fiłonowicz, komendant Straży Miejskiej i Krystian Werecki, dyrektor Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świd-
nicy.

codzienna porcja informacji na mojaswidnica.pl
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„Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.

Wieczność to czas, w którym Go posiadamy”
św. Franciszek Salezy

Wstrząśnięci do głębi tym, co się stało,  
łączymy się w bólu i składamy wyrazy współczucia 

Kierownik Dziennego Domu „Senior-WIGOR” 

Barbarze Juszczyk-Galas 
z powodu śmierci syna Jarosława.

Przytulamy mocno do serca całą rodzinę.
Pracownicy i seniorzy DD „Senior-WIGOR”

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”

Emily Dickinson 

Łącząc się w bólu
z Panią 

Barbarą Juszczyk - Galas
Kierownik Dziennego Domu „Senior - Wigor” w Świdnicy

składamy wyrazy najszczerszego współczucia
z powodu śmierci 

Syna Jarosława.

Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Świdnicy

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

30 tysięcy dla ogrodów 
działkowych

Wyjątkowo w tym roku, przez wzgląd 
na pandemię koronawirusa, termin przyj-
mowania wniosków został wydłużony do 
15 września. 30 września ogłoszono wyniki. 

Członkowie ROD „Księcia Bolka” 
otrzymali 9 tys. złotych na wykonanie 
utwardzenia nawierzchni pod pojemniki 
składowania odpadów segregowanych 
i modernizację sieci energetycznej, ROD 
„Irys” – 4 tys. zł na wykonanie utwardzenia 
nawierzchni pod pojemniki składowania 
odpadów segregowanych oraz wykona-
nie instalacji wodnej na terenie ogrodu, 
ROD „Tulipan” – 3,5 tys. zł na zakup i trans-
port zbiornika hydroforowego, ROD „Aster” 
– 6 tys. zł na modernizację instalacji elek-
trycznej i zamontowanie wzdłuż alejek 
skrzynek przyłączeniowych wraz z zabez-
pieczeniami, Stowarzyszenie Ogrodowe 
ROD „Pod Grzybem” – 7,5 tys. zł na remont 
drogi wewnętrznej, naprawę ogrodzenia 
zewnętrznego i konserwację dwóch zbior-
ników wodnych. - Dotacje dla rodzinnych 
ogrodów działkowych przyznano drugi raz 
w naszym mieście. Z powodu pandemii 
możliwość składania wniosków przedłu-
żyliśmy do 15 września, a ich rozliczenie do 
końca listopada.  Zainteresowanie tą formą 
wsparcia było duże. Pozwoli to na stop-
niową poprawę infrastruktury ogrodowej 
– mówi Magdalena Okniańska, kierownik 
Referatu Organizacji Pozarządowych.

W budżecie miasta przeznaczono na 
ten cel 30 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że udzielona dota-
cja nie może przekraczać 50% kosztów 
realizacji przedsięwzięcia i nie może być 
większa niż 10 tys. zł nakładu na zadanie. 
Środki te mogą wspomóc m.in.: remont 
czy też budowę ogrodzeń, alejek, dróg 
dojazdowych, sieci energetycznych lub 
wodociągowych. Rozliczenie środków po-
winno nastąpić w terminie 14 dni od daty 
zakończenia inwestycji. Upoważnieni pra-
cownicy Urzędu Miejskiego będą mogli 
dokonywać kontroli realizacji dofinanso-
wanych zadań. 

Ak

Pięć stowarzyszeń prowadzących w Świdnicy rodzinne ogrody działkowe otrzymało do-
finansowania, które pomogą im w modernizacji i budowie infrastruktury ogrodowej.

Stowarzyszenie Ogrodowe ROD „Pod Grzybem” otrzymało 7,5 tys. zł na remont drogi wewnętrznej, naprawę ogrodzenia zewnętrznego i konser-
wację dwóch zbiorników wodnych.
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- Order Uśmiechu z dumą przyjmują 
najwięksi tego świata. Dziecięcą nomi-
nację uzyskały osoby znane i nieznane, 
zwyczajne i niezwyczajne, dla dzieci – 
nadzwyczajne, bliskie im w ich dziecięcej 
codzienności, osoby, które dzieci obda-
rzają największym zaufaniem i określają 
mianem przyjaciół – mówi Marek Micha-
lak, Kanclerz Kapituły Orderu Uśmie-
chu, wieloletni Rzecznik Praw Dziecka 
w przeddzień premiery swojej książki 
„Order Uśmiechu – wspólny świat dzieci 
i dorosłych”

Czym dokładnie jest Order 
Uśmiechu i dlaczego jest tak 
ważny dla dzieci?

- Order Uśmiechu to bardzo ciekawe zja-
wisko społeczno-kulturowe, to fenomen 
na skalę światową. Powstał ponad 50 lat 
temu tak niewinnie, z inicjatywy chorego 
chłopca rehabilitowanego w Konstancinie 
pod Warszawą, jego projekt przedłoży-
ła 9-letnia wówczas dziewczynka – Ewa 
Chrobak z Głuchołazów na Opolszczyź-
nie. Dzisiaj z dumą przyjmują go najwięksi 
tego świata, a mogą otrzymać wyłącznie 
z inicjatywy dzieci. Na przestrzeni tych 
ponad 5 dekad dzieci odznaczyły Orde-
rem Uśmiechu ponad tysiąc najznamie-
nitszych osób znanych i podziwianych w 
świecie, aktywnych w różnych przestrze-
niach: religijnych, kulturowych, politycz-
nych, sportowych, pedagogicznych, me-
dycznych i innych. Dziecięcą nominację 
uzyskały osoby znane i nieznane, zwy-
czajne i niezwyczajne, dla dzieci – nad-
zwyczajne, bliskie im w ich dziecięcej co-
dzienności, osoby, które dzieci obdarzają 
największym zaufaniem i określają mia-
nem przyjaciół.

Ile wniosków o przyznanie orde-
ru przychodzi co roku do kapitu-
ły?

- Różnie, bywa że kilkaset, a często i ponad 
tysiąc. Wpływ ma na to promocja Orderu. 
Jak często pojawia się w mediach. Na stałe 
zagościł tez w podręcznikach szkolnych, co 
sprzyja zainteresowaniu przez dzieci w wie-
ku szkolnym.

W jaki sposób wybierane są te, 
których bohaterowie order otrzy-
mają?

- Wszystkie wnioski, jakie w tradycyjnej for-
mie (czyli sporządzone odręcznie) spływają, 
najczęściej drogą pocztową, do Międzyna-
rodowej Kapituły Orderu Uśmiechu są ana-
lizowane, sprawdzane, rekomendowane i 
wreszcie demokratycznie głosowane. 

Czy któryś z wniosków zapadł 
Panu szczególnie w pamięć?

- Wiele. Są one często prawdziwymi dzie-
łami sztuki dziecięcej. Pięknie ilustrowane, 
wspaniale motywowane. Zawsze najbar-
dziej wzruszają mnie te dla osób bezpo-
średnio ratujących zdrowie i życie dzieci, 
przede wszystkim lekarzy. Pamiętam taki 
list od dzieci cierpiących na alergie wielo-
narządowe oraz schorzenia górnych dróg 
oddechowych, które skierowały w 2000 
roku wniosek o nagrodzenie nieżyjącego 
już niestety dra Waldemara Wrońskiego. 
Napisały w nim m.in. „Wielu dorosłych 
pracuje z dziećmi. My pragniemy jednego 
z nich wyróżnić w sposób szczególny, bo 
też jest to człowiek niezwykły. Zapewne 
wiecie, że dzieci nie lubią chodzić do leka-
rza. Boją się zastrzyków, białego fartucha. 
Naszego doktora-druha nikt się nie boi. 
Przy nim, mimo choroby, jest dobrze. (…) On 
wie wszystko, wszystko potrafi. Nigdy nie 
jest zmęczony, nie powie, że nie ma czasu.” 
Dr Wroński został 670. Kawalerem Orderu 
Uśmiechu.

Jest Pan najmłodszym Kawale-
rem Orderu Uśmiechu. Gdy go 
Pan otrzymał, miał Pan 23 lata. 
Pamięta Pan ten dzień, jak to wy-
glądało, co Pan wtedy czuł?

- To prawda, kiedy otrzymywałem Order 
w 1994 roku, byłem najmłodszym w histo-
rii tego odznaczenia, ale mam już godną 
następczynię. W 2016 roku zdetronizowa-

ła mnie najmłodsza w historii noblistka i 
jednocześnie Kawaler Orderu Uśmiechu 
- Malala Yousafzai z Pakistanu. Dzień de-
koracji – 1 czerwca 1994 roku pamiętam 
doskonale. To z pewnością jeden z naj-
ważniejszych w moim życiu, które w jakiś 
sposób Order zdeterminował na służbę 
dzieciom. Przybył wówczas do Świdnicy 
Kanclerz Cezary Leżeński, mój mentor 
i przyjaciel, po którym objąłem funkcję 
Kanclerza. Cezary to wydarzenie opisał 
w swojej książce pt. „Za jeden uśmiech”, 
gdzie m.in. możemy przeczytać: „(…)w 
Świdnicy przekonałem się, jak uczucie 
dzieci może wynagrodzić komuś najczar-
niejsze uczucia zawistników. Rynek pełen 
był rozentuzjazmowanych najmłodszych, 
przybyły władze miejskie i wojewódzkie, 
a podopieczni pana Marka, w tym de-
klamujący wiersze i odczytujący laurki 
niepełnosprawni, przeżywali największy 
dzień w swoim życiu. (…) Prawdziwe emo-
cje przeżyłem, widząc radość dzieci, które 
w ten dzień zgotowały prawdziwy festyn 
jednego człowieka, który rozumiejąc jak 
dorosły, sercem pozostał dzieckiem…”

Od 13 lat jest Pan Kanclerzem 
Międzynarodowej Kapituły Orde-
ru Uśmiechu. Przez wiele lat był 
Pan Rzecznikiem Praw Dziecka. 
Zapoczątkował Pan dyskusję o 
prawach dziecka w naszym kra-
ju. Jak dzisiaj wygląda sytuacja 
najmłodszych? Czy dostrzega 
Pan niebezpieczeństwa, których 
wcześniej nie było?

- Order Uśmiechu jest bardzo związany 
z ideą praw dziecka, której praojcem jest 
najwspanialszy z przyjaciół dzieci – Janusz 
Korczak. To na zlocie Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Rabce prof. Zbigniew Religa 
ogłosił, że postulat utworzenia instytucji 
Rzecznika Praw Dziecka trafił w Parlamen-
cie na podatny grunt i będzie zrealizowany. 
Wielu Kawalerów Orderu Uśmiechu (m.in. dr 
Maria Łopatkowa, prof. Jadwiga Bińczyc-
ka, prof. Julian Radziewicz) miało bezpo-
średni wpływ na realizację tego postulatu. 
Dzisiaj z pewnością sytuacja prawna dzie-
ci wygląda inaczej, lepiej niż 20, 30, 50 lat 
temu. Mamy Konwencję o prawach dziec-
ka, zakaz stosowania kar cielesnych wobec 
dzieci, szereg zapisów uszczelniających 
system ochrony dzieci przed przemocą, 
szczególnie seksualną, skonkretyzowaną 

pomoc socjalną itp. Jednocześnie dzieci 
poddane zostały cierpieniom związanym z 
wdrażania na siłę bardzo nieudanej reformy 
edukacji czy z kulejącą dostępnością do 
profesjonalnej opieki zdrowotnej – szcze-
gólnie w sferze zdrowia psychicznego (m.in. 
radykalny wzrost samobójstw i prób samo-
bójczych najmłodszych). Okres pandemii 
wzmógł problemy i uwypuklił trudną sytu-
ację dzieci i młodzieży. Zmiana społeczna w 
kierunku upodmiotawiania dziecka jest już 
na szczęście nieodwracalna, emancypa-
cja najmłodszych będzie postępować, jak 
onegdaj zniesienie niewolnictwa czy eman-
cypacja kobiet. Głos młodych jest i będzie 
coraz bardziej słyszalny i decydenci na 
poziomie szkoły, gminy czy państwa dłużej 
nie będą mogli go lekceważyć. I to dopiero 
będzie fakt, który można nazwać pojęciem 
„dobra zmiana”.

Za Pana kadencji Świdnica zosta-
ła Stolicą Dziecięcych Marzeń. 
SP 8 otrzymała imię Kawale-
rów Orderu Uśmiechu. W całym 
powiecie zaczęto tym samym 
imieniem nazywać ulice. Czuje 
Pan dzisiaj dumę ze swojego ro-
dzinnego miasta? Że dla Świdni-
cy, kolejnych włodarzy, sprawy 
najmłodszych są ważne?

- Zawsze byłem dumny, że jestem świd-
niczaninem. To moje pierwsze miejsce na 
ziemi, w którym spędziłem pierwsze 37 
lat mojego życia. Od dwunastu lat miesz-
kam w Warszawie, ale uwielbiam wracać 
do mojego rodzinnego miasta, z którego 
mam najpiękniejsze wspomnienia dzieciń-
stwa i młodości. Co prawda, od niedaw-
na przyznaję się także do Głuchołazów 
– Miasta Orderu Uśmiechu, które nadały 
mi zaszczytny tytuł Honorowego Obywa-
tela, a szlachectwo zawsze zobowiązuje. 
Świdnica to dla mnie także 21 lat w pracy 
z dziećmi i na rzecz dzieci, ze wspaniałymi 
ludźmi w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci 
Chorych „SERCE”, tworzenie programu 
Centrum Przyjaźni Dziecięcej, które jako 
pierwsza placówka w Polsce przyjęło imię 
Kawalerów Orderu Uśmiechu.

20 listopada będzie miała miej-
sce premiera Pana książki. Pro-
szę nam zdradzić, o czym ona 
jest?

- Takie są plany i mam nadzieję, że uda 
się dotrzymać tego terminu, który jest mi 
szczególnie bliski, gdyż to na mój wniosek 
20 listopada został ogłoszony przez Sejm 
RP Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka i to 
w tym dniu w 2019 roku udało mi się obronić 
moją dysertację doktorską w warszawskiej 
Akademii Pedagogiki Specjalnej. Książka, 
która ma się ukazać, a jest już w składzie 
i w ostatniej korekcie, powstała na bazie 
właśnie tamtych badań pedagogicznych 
nad dzieciństwem i prawami dziecka w 
korczakowskiej ramie teoretycznej. Ukaże 
się pod tytułem „Order Uśmiechu – wspól-
ny świat dzieci i dorosłych”. Przypominam 
w niej historię praw dziecka i dziecięcego 
odznaczenia, dokonuję analizy biograficz-
nej wybranych Kawalerów Orderu Uśmie-
chu, pokazuję dzieła lokalne i globalne, 
jakie powstały na bazie Orderu Uśmiechu 
i wreszcie opisuję grupy odznaczonych 
przez dzieci. Lokalni patrioci znajdą w niej 
dużo świdnickich wątków, bo obok tytu-
łu Stolicy Dziecięcych Marzeń, ulic, nazw 
szkół i placówek, inicjatyw tutaj zapo-
czątkowanych i realizowanych, koniecznie 
trzeba pamiętać, że ze Świdnicy pochodzą 
wspaniali Kawalerowie Orderu Uśmiechu: 
Eugeniusz Kępa, Danuta Saul-Kawka, 
Jerzy Franckiewicz i druhna Zuzanna 
Nawrot.  Jest moim hołdem dla wszystkich 
laureatów Orderu, a przede wszystkim dla 
wszystkich dzieci, które tutaj, dzisiaj, teraz 
mają prawo do bycia ludźmi, bycia wysłu-
chanymi, bycia szanowanymi i kochanymi. 
Na spotkanie promujące książkę dosta-
łem zaproszenie od Ewy Cuban, dyrektor 
świdnickiej biblioteki i z przyjemnością je 
przyjmuję, bo nie ukrywam, że dla mnie to 
powrót do źródła.

Agnieszka Komaniecka

Marek Michalak: 
zawsze byłem dumny, że 
jestem świdniczaninem

Rok 2007, najmłodszy i najstarszy Kawaler Orderu Uśmiechu, spotkanie z Ireną Sendlerową, 
która przyczyniła się do uratowania w czasie wojny życia ponad 2500 żydowskich dzieci  
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ONZ, sala plenarna, spotkanie z królową Szwecji Sylwią 
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INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru Świdnicy – Kolonia północ

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 283 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 
29 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia północ, zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

w dniach od 12.10.2020 r. do 03.11.2020 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, pok. nr 209, 
od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1500 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Świdnicy pod adresem: http://um.swidnica.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 28.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, w sali Urzędu Stanu Cywilnego 
o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego lub w prognozie oddziaływania na środowi-
sko, może wnieść uwagi.
Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Prezy-
denta Miasta Świdnicy na adres Urzędu Miejskiego 
w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, 
lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej, w szczególności za 
pomocą poczty elektronicznej na adres email: um@
um.swidnica.pl lub przez platformę ePUAP, z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 20.11.2020 r. 

Informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta 
Świdnicy z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 49. Składający 
uwagę ma prawo do żądania od administratora dostę-
pu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenosze-
nia danych – kontakt: iod@um.swidnica.pl. Administrator 
przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze(art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO) w sprawie przyjmowania uwag do sporządzanych 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Całość informacji na temat przetwarzania danych osobo-
wych, znajda Państwo na stronie: http://um.swidnica.pl.

Prezydent Miasta Świdnicy 
Beata Moskal - Słaniewska 

Świdnica, dnia 2.10.2020r. 
INFORMACJA 

PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY 
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru Świdnicy – Kolonia północ 

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały nr VI/52/19 Rady 
Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia północ, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  

w dniach od 12.10.2020 r. do 03.11.2020 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, pok. nr 209, od poniedziałku do piątku 
w godz. od 830 do 1500 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy pod adresem: http://um.swidnica.pl. 
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
28.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, w sali Urzędu Stanu Cywilnego o godz. 14:00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. 
Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Prezydenta Miasta Świdnicy na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii 
Krajowej 49, 58-100 Świdnica, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  
w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: um@um.swidnica.pl lub przez platformę ePUAP,  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020 r.  
 
Informuję, że: 
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 49. Składający uwagę ma prawo do 
żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych – kontakt: iod@um.swidnica.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w sprawie przyjmowania uwag do sporządzanych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Całość informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajda Państwo na stronie: 
http://um.swidnica.pl. 

Prezydent Miasta Świdnicy  
 

Beata Moskal - Słaniewska  
Obszar objęty opracowaniem mpzp Kolonia - północ 

 

Obszar objęty opracowaniem mpzp Kolonia - północ

W ciągu najbliższych czterech lat 
38 par będzie mogło skorzystać z do-
finansowania metody in vitro. Podczas 
sesji 25 września radni miejscy podjęli 
uchwałę o wprowadzeniu miejskiego 
programu dofinansowania leczenia 
bezpłodności metodą in vitro. 

Program ma być realizowany w la-
tach 2020-2023. Łącznie z budżetu mia-
sta na dofinansowanie in vitro ma być 
przeznaczone 190 tys. zł, w tym roku – 40 
tys. zł. Z programu skorzysta 38 par. Każ-
da może liczyć na dopłatę w wysokości 
5 tys. zł. Realizacją zajmie się wyłoniony 

Świdnica z miejskim programem 
dofinansowania in vitro

w drodze konkursu podmiot. 
– Pomysł wprowadzenia takiego pro-

gramu zrodził się cztery lata temu. Zaczę-
liśmy się z mężem starać o drugie dziecko. 
Niestety, okazało się, że cierpię na endo-
metriozę, która uniemożliwia mi zajście w 
ciążę. Jestem po trzech operacjach, dwie 
sfinansował Narodowy Fundusz Zdrowia, 
trzecią – ja sama. Odbyła się ona w Dort-
mundzie i kosztowała 50 tys. zł. Usunięto 
mi jajowody. Nie każdego stać na leczenie 
in vitro. W innych miastach to się odbywa, 
dlaczego nie mogłoby się odbyć u nas – 
wyjaśniała pomysłodawczyni wprowa-

Podczas sesji 25 września radni miejscy podjęli uchwałę o wprowadzeniu miejskiego programu 
dofinansowania leczenia bezpłodności metodą in vitro. 

Gościem podczas sesji była Anna Gromek, autorka petycji o wprowadzeniu in vi-
tro w Świdnicy

dzenia projektu Anna Gromek, zapowia-
dając utworzenie fundacji i wdrożenie 
działań zmieniających świadomość spo-
łeczną w temacie in vitro. 

Gościem podczas sesji był dr Filip 
Kubiaczyk, ordynator Oddziału Gineko-
logicznego świdnickiego szpitala „La-
tawiec”, doradca medyczny programu. 
- Akurat rano urodził się chłopiec poczęty 
metodą in vitro. Największą nagrodą jest 
płacz dziecka, płacz szczęścia. Ta para 
starała się o dziecko około 10 lat, więc 
wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi – mó-
wił Filip Kubiaczyk.

Za wprowadzeniem projektu gło-
sowało 13 radnych, przeciwko – 7, w 
tym radni PiS. - Dużo wypowiadałem się 
podczas ostatniej sesji, dziś bardzo krótko. 
W dalszym ciągu nazywamy projekt 
leczeniem bezpłodności metodą in vitro, a 
jest to umożliwienie zajścia w ciążę. Druga 
rzecz, że w czasie tej metody dochodzi do 
aborcji – mówił radny Andrzej Ora. 

Przypomnijmy, że wprowadzony 
program jest efektem petycji, pod któ-
rą w grudniu 2019 r. podpisało się 842 
mieszkańców Świdnicy. 
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Jak komponować posiłki, by były 
zdrowe? Ile wody wypijać? Na te i inne 
pytania szukali odpowiedzi uczestni-
cy wykładu „Dieta Seniora”, jaki odbył 
się w Dziennym Domu „Senior-WI-
GOR”. W tajniki zdrowej diety senio-
rów wprowadziła dietetyk Agnieszka 
Podgórska. 

Wykład odbył się 30 września w ra-
mach trwających Dni Seniora. Agnieszka 
Podgórska stale współpracuje z DD „Se-
nior-WIGOR”, zatem większość uczestni-
ków wykładu doskonale wiedziała, w jaki 
sposób powinna wyglądać dobrze zbi-
lansowana dieta seniora. – Bardzo ważna 
jest woda. Trzeba pić 30 mililitrów na kilo-
gram masy ciała dziennie. Czyli, jak ktoś 
waży 70 kilogramów, powinien wypijać ok 
2 litrów. Wybierajmy zwykłą wodę, z niską 
zawartością sodu, który wpływa na ciśnie-
nie. Im mniej sodu w diecie, tym zdrowiej 
dla serca. Lepsza jest woda źródlana. Jest 
mniej zmineralizowana - mówiła Agniesz-
ka Podgórska. Ważną rolę w diecie od-

grywają także warzywa i owoce, po któ-
re warto sięgać codziennie. – Najlepiej 
garstka do każdego posiłku. Parę listków 
sałaty lub pomidor do śniadania, surówka 
i ziemniaki do obiadu, zupa. Trochę już się 
zbiera, a warzywa są zdrowe i bardzo po-
trzebne. Dostarczają witamin i minerałów 
– tłumaczyła. 

Ważne jest, aby uważać w kuchni 
na sól. Jej nadmiar prowadzi do nadci-
śnienia czy chorób serca. Co więcej, nie 
każdy wie, że posolony pomidor pozba-
wia go potasu. - Teraz kończy się sezon 
na świeże warzywa, pomidory i ogórki 
nie smakują już tak samo. Ale za chwilę 
będzie dynia, są cukinie. Zaczynamy też 
jeść kiszonki, ale znowu uważajmy na 
sól. Nie jedzmy ogórka kiszonego z szyn-
ką – wyjaśniała Agnieszka Podgórska.

Trzeba też pamiętać, że sól znaj-
dziemy nie tylko w przygotowywanych 
posiłkach, ale też w gotowych produk-
tach spożywczych, np. w pieczywie.

Ak

Warsztaty, wycieczki, wykłady, 
spotkania przy grillu – to tylko część 
atrakcji, jakie przez kilka tygodni cze-
kało na świdnickich seniorów. Wszyst-
ko za sprawą obchodów XV Dni Senio-
ra. Świętowanie tradycyjnie rozpoczęło 
się symbolicznym przekazaniem klu-
cza do miasta.

Gala inaugurująca piętnastą już edy-
cję Dni Seniora odbyła się w piątek 18 
września  w teatrze miejskim. Teatr Zielo-
na Gęś zaprezentował wzruszający i re-
fleksyjny spektakl „Jesteś cudem”. Sce-
narzysta i reżyserem była jak zawsze nie-
zawodna Monika Masłowska. Następnie 
nastąpiło symboliczne przekazanie klu-
czy do miasta przez prezydent Świdnicy 
Beatę Moskal-Słaniewską. - Kolejny raz 
będziecie uczestniczyć chyba w jednym 
z najfajniejszych świąt w tym mieście. Na 
koniec spektaklu padły słowa, że każdy w 
sercu ma jakiś skarb, który trzeba umieć 
pokazać światu. To bardzo ważne – ce-
nić siebie, traktować dobrze i snuć swoją 
historię. W tak trudnym roku jeszcze się 
chyba nie spotkaliśmy. Przyniósł rzeczy, 
których się nie spodziewaliśmy – strach, 
lęk, chorobę. Zamknęliśmy się w domach, 
ale niestety zamknęliśmy nie tylko drzwi, 
ale też siebie nawzajem. Pora otwierać te 
symboliczne drzwi. Będziemy najprawdo-
podobniej z tą chorobą żyć, więc trzeba 
ją trochę oswoić. Odzyskajcie radość, po-

godę ducha i nie martwcie się tak bardzo. 
Przed Wami kilkanaście wspaniałych dni. 
Po raz kolejny Teatr Zielona Gęś pokazał 
nam coś tak pięknego, refleksyjnego. Dni 
Seniora to czas na odkrywanie tych skar-
bów w sobie. Z przyjemnością wręczam 
najpiękniejszy klucz do najpiękniejszego 
miasta, jakie znam. Przekazuję, życząc 
wspaniałego świętowania – mówiła pre-
zydent.

Klucz w imieniu seniorów odebrał 
Marian Wilczyński, przewodniczący 
Rady Seniorów w Świdnicy. - Z wielką 
radością i satysfakcją przyjmujemy insy-
gnia władzy do naszego najpiękniejszego 
miasta. Mogę dać gwarancję, że to miasto 
za parę tygodni oddamy w stanie niena-
ruszonym. Rok temu zdradziłem, że nasze 
motto brzmi: „jak odciągnąć seniora od 
telewizora”. W tych czasach to nie takie 
łatwe. Ale życie jest życiem, epidemia epi-
demią i trzeba umieć się w niej odnaleźć. 
Trzeba wychodzić, żyć i to spotkanie jest 
przykładem. Nasza generacja jest zdy-
scyplinowana i niech będzie przykładem, 
że z pandemią można walczyć. Trzymaj-
cie się – mówił. 

Dni Seniora zakończą się 12 paź-
dziernika „Porankiem z kawą” w DD „Se-
nior-WIGOR”. Organizatorami są: Urząd 
Miejski w Świdnicy, DD „Senior-WIGOR” i 
Miejska Biblioteka Publiczna. 

Ak

Dobra dieta = zdrowy senior

W tajniki zdrowej diety seniorów W tajniki zdrowej diety seniorów 
wprowadziła dietetyk Agnieszka wprowadziła dietetyk Agnieszka 
Podgórska. Podgórska. 
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Seniorzy przejęli władzę 
w Świdnicy

Seniorzy z Dziennego Domu Senior-
-WIGOR przemaszerowali z kijkami 
nordic walking ulicami Świdnicy. Co-
roczny marsz był częścią obchodów 
tegorocznych Dni Seniora.

Aktywność na świeżym powietrzu 
to ważny element zdrowego trybu ży-
cia. Świdniccy seniorzy udowadniają, że 
nie siedzą z założonymi rękami i chętnie 
korzystają z różnych form ruchowych. W 
piątek, 2 października odbył się marsz z 
kijkami nordic walking. – Pomysłodawcą 
i organizatorem marszu był Dzienny Dom 
Seniora i jest to nasza coroczna inicjaty-
wa. Nad bezpieczeństwem podopiecz-
nych czuwali strażnicy miejscy, którzy od 
zawsze wspierają nas przy organizacji 

różnych wydarzeń. Seniorzy szli parami, 
w swoim własnym tempie i dużych odstę-
pach. Trasa liczyła nieco ponad kilometr. 
Uczestnicy wyruszyli z ulicy Saperów w 
kierunku parku Sikorskiego. Marsz za-
kończył się przy Samolocie Czerwonego 
Barona. Każdy z podopiecznych otrzy-
mał mapkę z trasą. W czterech wyzna-
czonych punktach marszu, na seniorów 
czekali nasi pracownicy z pieczątkami, 
które potwierdzały przebycie trasy. W 
marszu wzięło udział dwudziestu senio-
rów – mówi Anna Urawska z DD Senior–
WIGOR. Na wszystkich, którzy ukończyli 
marsz czekała gorąca grochówka i upo-
minki-niespodzianki.

JC

Przemaszerowali ulicami miasta

Seniorzy szli parami, w Seniorzy szli parami, w 
swoim własnym tempie swoim własnym tempie 

i dużych odstępach.i dużych odstępach.
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Seniorzy na kilka tygodni przejęli władzę w mieście. 

Gala inaugurująca Dni Seniora odbyła się 18 września w teatrze miejskim.
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Sezon na klapki, sandałki, chodzenie 
boso po trawie już za nami. Nasze sto-
py, przyzwyczajone do swobody, luzu w 
lekkim obuwiu, zaczynają cierpieć i się 
buntować.

Otarcia na skórze, onycholiza, krwiaki 
podpaznokciowe, wrastanie paznokci to 
nasza jesienna codzienność w gabinecie 
podologicznym.

Jak więc przygotować stopy na nadej-
ście jesieni?
▪ Zadbaj o odpowiednie skrócenie płyt-
ki paznokcia. Za długie paznokcie pod 
wpływem nacisku w bucie mogą się 
złamać lub nawet odczepić od łożyska 
paznokcia
▪ Nigdy nie zapominaj o stosowaniu od-
powiednio dobranych preparatów w celu 
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Przygotuj 
stopy do 
jesieni

Zapraszamy na konsultacje do Gabinetu 
Podologicznego Happy Feet w Świdnicy 

przy ul. Jagiellońskiej 1/02 
Rejestracja wyłącznie telefonicznie 

pod nr tel. 603 381 381. 
W przypadku, gdy telefon nie odpowiada, 

należy czekać na kontakt zwrotny. 

zapewnienia skórze  stóp odpowiednie-
go nawilżenia i odżywienia
▪ Regularnie pozbywaj się stwardniałego 
zrogowaciałego naskórka. Twarda skóra 
jest bardziej podatna na bolesne pęknię-
cia.
▪ Zadbaj o właściwe obuwie – nie za cia-
sne, nie za luźne. Sprawdź, czy Twoje 
buty są odpowiednio dopasowane do 
warunków pogodowych. 
▪ Wymieniaj skarpety na świeże, jeśli 
tylko poczujesz, że są wilgotne. Nie do-
puszczaj do tego, aby Twoje stopy długo 
przebywały w wilgotnym i ciepłym śro-
dowisku – to może sprzyjać rozwojowi 
infekcji grzybiczej skóry i paznokci.

szczegóły i regulamin
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Krzysztof Grudziński
Skatepark w oku kamery

O możliwość 
montażu monito-

ringu miejskiego 
na terenie ska-
teparku przy Po-
lnej Drodze pyta 
radny Krzysz-
tof Grudziński. 

– Nasz świdnicki 
skatepark cieszy się 

dużym zainteresowa-
niem młodzieży i dzieci. (…) Dzisiaj wie-
my, że obok niego stanie tor rowerowy 
pumptack, będący kolejnym elementem 
do wykonywania rowerowych akroba-
cji. Uważam, że wyposażając ten teren 
w nowe urządzenia oraz dla pilnowania 
bezpieczeństwa i ochrony elementów 
skateparku nalezałoby wyposażyć ten 
teren w monitoring miejski tak, by moż-
na było chronić przed wandalami urzą-
dzenia zamontowane na tym terenie 
– pisze radny w swojej interpelacji. W 
odpowiedzi zastępca prezydent Świd-
nicy Jerzy Żądło informuje, że teren 
zostanie objęty monitoringiem. Prace 
zostaną zrealizowane po zakończeniu 
montażu pumptracka. 

Lesław Podgórski
Będzie renowacja 

brzegów Bystrzycy?
O renowację na-

brzeża rzeki zaape-
lował radny Le-
sław Podgórski. 
– Koryto rzeki By-
strzycy na terenie 
miasta Świdnicy, 
a szczególnie w 

Kraszowicach koło 
jazu, jest mocno za-

rośnięte roślinami, a nawet drzewami, 
proszę o podjęcie inicjatywy, aby prze-
prowadzić renowację brzegów rzeki. 
Jeśli tego nie wykona się w najbliższym 
czasie, stan ten ulegnie dalszemu po-
gorszeniu, a w przypadku wystapienia 
powodzi może ulec zniszczeniu nowo 
wyremontowana droga w Kraszowicach 
– pisze w interpelacji. W odpowiedzi 
Jerzego Żądło, zastępcy prezydent 
Świdnicy, czytamy, że podjęto już dzia-
łania w tej sprawie. – Na wniosek radne-
go Krzysztofa Lewandowskiego w dn. 
7.08.2020 r. wystąpiliśmy do Państwo-
wego Gospodrastwa Wodnego Wody 
Polskie o podjęcie stosownych działań 
mających na celu uporządkowanie ko-
ryta rzeki, a tym samym zmniejszenie 
ryzyka zalań i podtopień. Zarząd Zlewni 
w Legnicy odpowiedział, że będzie się 
starał o ujęcie w programie realizacji 
zadań związanych z utrzymaniem wód 
oraz pozostałego mienia Skarbu Pań-
stwa związanego z gospodarką wodną 
na 2021 r. wycinkę zakrzaczeń oraz usu-
nięcie łach i nanosów gruntów z koryta 
rzeki na terenie miasta ze szczególnym 
uwzględnieniem obrębu rzeki w rejonie 
ul. Kraszowickiej – pisze w odpowiedzi 
Jerzy Żądło.

Magdalena 
Rumiancew-Wróblewska
Portal w Parku Zawiszów 

do remontu
Radna Magda-

lena Rumiancew-
- W r ó b l e w s k a 
zwróciła się z 
prośbą o remont 
z a b y t k o w e g o 
portalu miesz-
czącego się nad 

bramą wejściową 

do Parku Zawiszów. - Liczne pęknię-
cia i szczeliny, w których rosną samo-
siejki, mogą być przyczyną zawalenia 
się i stanowią duże niebezpieczeństwo 
dla spacerujących tam mieszkańców. 
Jednocześnie proszę o zaplanowanie 
remontu ogrodzenia, które od wielu lat 
nie było odnawiane i psuje estetyke tej 
częsci miasta – pisze radna w inter-
pelacji. W odpowiedzi prezydent Be-
ata Moskal-Słaniewska informuje, że 
opracowywana jest właśnie eksperty-
za techniczna portalu, która pozwoli na 
określenie niezbędnego zakresu prac, 
zarówno dotyczących zabezpieczenia 
portalu, jak i jego renowacji. Zapewnia 
też, że urząd będzie poszukiwać do-
datkowych, wolnych środków na za-
bezpieczenie portalu przed dalszym 
zniszczeniem.

Zofia Skowrońska-Wiśniewska
Młodzież zakłóca spokój

Z prośbą o inter-
wencję i częstsze 

patrole Straży 
Miejskiej na bo-
isku szkolnym 
na os. Zawiszów 
zwróciła się w in-
terpelacji radna 

Zofia Skowrońska-
-Wiśniewska. Jak 

tłumaczy, młodzież 
spotyka się regularnie na boisku, pije 
alkohol i zakłóca spokój mieszkańców. 
W odpowiedzi prezydent Świdnicy Be-
ata Moskal-Słaniewska tłumaczy, że 
do Straży Miejskiej dotarło już pismo 
z prośbą o zwiększenie patroli w tym 
rejonie. - Jednocześnie zobligowano 
straż do sporządzenia miesięcznych 
podsumowań statystycznych za wrze-
sień, październik i listopad, które obej-
mą liczbę zgłoszeń od mieszkańców, 

ilość podjętych interwencji we wskaza-
nym obszarze i ich efekty, a więc m. in. 
nałożone mandaty i wnioski do sądu, 
z myślą o przedstawieniu danych Pani 
Radnej - pisze w odpowiedzi Beata 
Moskal-Słaniewska.

Aldona Struzik
Wpływy z użyczania 

słupów reklamowych
Z zapytaniem o 

wysokość wpływów 
do budżetu z wy-
pożyczeń słupów 
zwróciła się rad-
na Aldona Stru-
zik. – Obwieszanie 
słupów wątpliwej 

jakości materiałami 
reklamowymi szpeci 

wygląd ścisłego starego 
centrum miasta i być może pieniądze 
wpływające do budżetu nie równowa-
żą szkód wizerunkowych wyrządzanych 
przez tego typu materiały – pisze w in-
terpelacji. - Informuję, iż wpływy do bu-
dżetu miasta z tytułu dzierżawy słupów 
oświetleniowych celem umieszczenia 
reklamy za 2020 r. (stan na 31.08.2020 
r.) wynoszą 3640,80 zł brutto – pisze w 
odpowiedzi zastępca prezydent Świd-
nicy Jerzy Żądło. 

RADNI PYTAJĄ, URZĄD ODPOWIADA

codzienna 
porcja informacji 

na

mojaswidnica.pl
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Uczęszczał Pan do technikum 
samochodowego, chciał Pan 
zostać marynarzem, a wylądo-
wał Pan na scenie. Jak to się 
stało, że został Pan aktorem?

- Jak to mówią, marzenia marzeniami. 
Nigdy nie marzyłem, by zostać aktorem, 
ale życie jest takie fajne, przewrotne. 
Zostałem nim, bo widocznie tak miałem 
zapisane w gwiazdach.

Co Pan najbardziej ceni w tym 
zawodzie?

- Wolność oraz to, że dane mi jest w jed-
nym moim życiu przeżyć tyle innych żyć, 
ile ról. Wczoraj przez całą noc ktoś mnie 
mordował, nakręcali moje zabójstwo, a 
dzisiaj jestem w Świdnicy. Ta praca daje 
mi także możliwość podróżowania i po-
znawania różnych ludzi, spotkań twór-
czych.

Najczęściej grywa Pan czarne 
charaktery? Skąd to się bie-
rze? 

- Może jestem najbardziej znany z tego, 
że wcielam się w czarne charaktery, ale 
mam też na koncie dużo innych różnych 
filmów. Może mniej znanych, niemniej 
nie czuję się jakoś specjalnie zaszuflad-
kowany, że jestem rozpoznawany i ko-
jarzony tylko z rolami ciemnych typów. 
Często grywam trochę innych ciemnych 
typów, na przykład księży, inżynierów, 
prawników, a nawet wampira.

Która rola była dla Pana naj-
trudniejsza?

- Było tych wyzwań kilka, ale z takich 
ostatnich na pewno była to rola stryja w 
serialu „Ślepnąc od świateł” w reżyserii 
Krzyśka Skoniecznego według książki 
Jakuba Żulczyka. Ta postać była zapi-
sana jako duży, zwalisty facet. Jestem 
duży, ale nie byłem zwalisty, musiałem 
przytyć około 18 kilogramów. Przez kil-

ka miesięcy przed rozpoczęciem zdjęć 
cztery razy w tygodniu chodziłem na si-
łownię, odbywałem trening, przyjmowa-
łem odżywki, nabierałem tuszy i masy. 
Potem przyszła seria trudnych zdjęć, z 
trudnymi scenami. Byłem torturowany 
i sam torturowałem. Zdjęcia realizowa-
ne były w zimie, planem były różnego 
rodzaju piwnice, strychy. Było zimno i 
strasznie. Była też scena, gdzie Janek 
Frycz mnie torturował, wkładał mi śru-
bokręt w ucho. To były bardzo trudne 
zdjęcia.  

Aktorstwo miałem widać 
zapisane w gwiazdach

Będzie kręcona druga część 
tego serialu?

- Chciałbym.

Ile jest Janusza Chabiora w 
postaciach, które Pan gra?

- To jest zawsze taka mieszanka sudecka. 
Może czytelnicy pamiętają, to były cze-
koladki w różnych smakach. Trochę jest 
oczywiście w każdej postaci mnie, trochę 
postaci podpatrywanych tudzież takich, 
które wykreowała moja wyobraźnia. 

Wielokrotnie współpracował 
Pan z Patrykiem Vegą. Jak za-
częła się ta Wasza współpra-
ca? 

- Zagrałem w „Pitbullu”, tym pierwszym, 
postać gangstera Ciągłego. Potem 
się nie kontaktowaliśmy przez pewien 
okres, mieliśmy przerwę. Po jakimś cza-
sie zaczęliśmy się częściej spotykać. 
Były „Służby Specjalne” i parę innych 
filmów. 

Nie ma Pan żadnych obaw 
przed udziałem w takich kon-
trowersyjnych projektach? 

- Zawsze są obawy. Kiedy dostaję 
propozycję, czytam scenariusz, nigdy 
nie wiem, jak mi się to uda zagrać, 
jak zostanie zmontowane i jaki będzie 
końcowy efekt filmu. Każda praca w 
teatrze czy filmie wiąże się z ryzykiem. 
Artysta takie ryzyko musi podejmować. 
Kiedy czytam scenariusz, albo się de-
cyduję na pracę, albo nie. Potem aktor 
może obejrzeć efekt końcowy dopiero 
w kinie, teatrze, bądź słuchając opinii 
krytyków. Choć z tym ostatnim różnie 
bywa i nie przywiązuję do tego aż takiej 
wagi. Przede wszystkim chodzi o moją 
satysfakcję i to, co mogę sobie powie-
dzieć wieczorem, kładąc się spać. Albo 
tym razem się udało, jest fajnie, albo 
cóż, trudno, nie wyszło, żyjemy dalej.

A były takie momenty, kiedy 
mówił Pan sobie: trudno, nie 
wyszło?

- Nie chcę mówić o konkretnych przy-
padkach, ale gdybym powiedział, że 
nie było, byłbym zadowolonym z siebie 
głupkiem.  

O jakiej roli jeszcze Pan marzy?
- Chyba Kuba Wojewódzki w swojej 
książce napisał, że marzenia to mastur-
bacja umysłu i nie należy z nimi prze-
sadzać. Budzę się rano, otwieram oczy 
i czekam z ciekawością, co ten dzień, ty-
dzień mi przyniesie. To o wiele ciekawsze 
niż bujanie w obłokach.

Agnieszka Komaniecka

- Nigdy nie marzyłem, by zostać aktorem, ale życie jest takie fajne, przewrotne. Zostałem nim, 
bo widocznie tak miałem zapisane w gwiazdach – mówi Janusz Chabior.
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Beata Bartko-Kozieł, Marta Moneta 
i Jakub Moneta zaserwowali świdni-
czanom niezwykłe muzyczne emocje. 
Za nami pierwszy z koncertów zorga-
nizowanych w ramach nowego cyklu 
„Świdnickie Fortepiany”.

W sobotę, 26 września odbył się 
wyjątkowy koncert fortepianowy. Trio 
bardzo zdolnych muzyków zaprezen-
towało swoje niezwykłe umiejętności. 
Beata Bartko–Kozieł, Marta Moneta 
oraz Jakub Moneta zachwycili zebra-
nych gości. Celem koncertu była pro-
mocja muzyki fortepianowej oraz pre-

Fortepianowa uczta 
za nami

zentacja artystów związanych ze Świd-
nicą. Dlatego w przerwach pomiędzy 
utworami solowymi, kompozycjami 
Chopina i Bacha, Marta Moneta opo-
wiadała ciekawostki z życia wielkich 
twórców oraz anegdoty ze swoich cza-
sów studenckich. Pierwotnie, koncert 
zaplanowany był w pięknej scenerii 
Parku Centralnego. Niestety, z powo-
du niesprzyjających warunków atmos-
ferycznych, uroczystość odbyła się w 
auli I Liceum Ogólnokształcącego w 
Świdnicy.

JC

Beata Bartko–Ko-
zieł, Jakub Moneta 
i Marta Moneta (na 

zdjęciu od lewej)  
zachwycili zebra-

nych gości.
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- Budzę się rano i z ciekawością czekam na to, co przyniesie dany dzień, tydzień. To cie-
kawsze niż bujanie w obłokach – mówi Janusz Chabior, znany polski aktor, który 20 września 
odwiedził Świdnicę. 
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W ostatnim czasie aż dwa-
dzieścia par świętowało 50-le-
cie małżeństwa. Medalami za 
długoletnie pożycie małżeń-
skie, przyznanymi przez prezy-
denta RP odznaczono: Teresę 
i Zygfryda Baranowskich, Ste-
fanię i Bogumiła Dębowskich, 
Stanisławę i Tadeusza Janik, 
Annę i Stanisława Marczyń-
skich, Grażynę i Tadeusza Dec, 
Helenę i Leszka Dobroć, Ma-
riannę i Krzysztofa Górskich, 
Janinę i Zbigniewa Razik, Ksa-
werę i Mariana Szymańskich, 
Barbarę i Józefa Brzozow-
skich, Wiesławę i Edmunda 
Krzak, Teresę i Władysława 
Polak, Jadwigę i Edwarda Szy-
mańskich, Władysławę i Sta-
nisława Zuchniak, Gabrielę i 
Zbigniewa Drożyńskich, Sta-
nisława i Henryka Dziedziców, 
Urszulę i Juliusza Filuś, Kry-
stynę i Władysława Gałuszka, 
Saturninę i Zdzisława Mar-
ciniaków, Bogusławę i Jana 
Wodzińskich. Medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie 
wręczyła prezydent Świdnicy 
Beata Moskal–Słaniewska.

Oprac. 

Świętowali 
jubileusze małżeństwa

Niestety, pande-
mia koronawirusa 
uniemożliwia orga-
nizację uroczystości 
Złotych Godów w 
dotychczasowej for-
mie. Nie ma wystę-
pów świdnickich ze-
społów tanecznych, 
nie ma możliwości 
zaproszenia całych 
rodzin. Nikt jednak 
nie zapomina o sza-
nownych jubilatach. 
W ograniczonym 
gronie medale są 
wciąż wręczane.
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Tegoroczne Europejskie Dni Dzie-
dzictwa odbyły się w dniach 19-20 
września pod hasłem „Moja droga”. 
Organizatorzy, wykorzystując motyw 
drogi, zaprosili do podróży po polskiej 
kulturze i historii, ale też odkrywania 
turystycznych szlaków łączących za-
bytki i miejsca będące świadectwem 
ważnych wydarzeń historycznych.

19 września Muzeum Dawnego Ku-
piectwa zaprosiło na szereg wydarzeń, w 
których głównym bohaterem był Bolko II 
Mały – syn księcia świdnickiego Bernar-
da Statecznego i Kunegundy Łokietków-
ny, córki króla polskiego Władysława 
Łokietka. Można było m.in. obejrzeć film 
prezentujący rezydencje Bolka II. Go-
ściem w tym dniu był także Andrzej Po-
piel, odtwórca roli Bolka II w serialu „Ko-
rona Królów”. Aktor spotkał się z uczest-
nikami eventu i opowiadał o przebiegu 
zdjęć i o tym, jak kreował swoją postać. 
– Świdnicy miało nie być w planach seria-
lu. Miało być dużo Kazimierza, mało Bol-
ka. Tak się jednak jakoś złożyło, że dobrze 
nam się pracowało i producenci stwier-

Andrzej Popiel: 
zawsze kupuję kufle z herbem 
Świdnicy dla znajomych 

dzili, że jednak ta Świdnica będzie. W hali 
filmowej stworzono dwór świdnicki, który 
można oglądać w filmie. Niestety, moja 
praca się skończyła. Bolko kiedyś musiał 
umrzeć. Pytano mnie, jak chcę to zrobić. 
Powiedziałem, że w walce, a nie w czasie 
snu – opowiadał Andrzej Popiel. – Często 
zmienialiśmy tekst. Bolko w wieku 20-30 
lat był krzykliwy, ciągle wkurzony, dopie-
ro z wiekiem się uspokajał. Ja też uczyłem 
się tak prowadzić rolę, by zawsze była 
różnorodna. I wiele się uczyłem. Umiałem 
jeździć, ale na planie miałem upartego 
konia. Korek, bo często korkował, był tak 
leniwy i uparty, że gdy kręciliśmy sceny i 
wszystko szło dobrze, nagle się zatrzy-
mywał i koniec. Sceny szły, dobrze, ale 
koń nie szedł – opowiadał. Świdnica, jak 
mówił, zapadła mu w serce. W czasie 
prac poznał ją dobrze. – „Korona królów” 
to serial historyczny, więc mamy suche 
fakty, ale nie jest dokumentem. Mamy 
miejsce na fantazjowanie. Żeby stworzyć 
kreację, potrzeba inspiracji, trzeba jakoś 
wejść w ten świat. Szukałem natchnienia, 
czytając „Rapsodię Świdnicką” i dużo mi 
to pomogło – wyjaśniał Andrzej Popiel. 
Świdniczanie tez go rozpoznają i kojarzą 
z postacią Bolka II. – Jak jestem w Świd-
nicy, to kupuję kufle ceramiczne z herbem 
Świdnicy dla znajomych. Dzisiaj też już po 
nie byłem i ludzie zaczepiali mnie na ryn-
ku, zagadywali – mówił.
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Niektóre przystanki autobusowe nabrały tej je-
sieni wyjątkowo intensywnych kolorów. Wszystko 
za sprawą wystawy poprojektowej, podsumowują-
cej tegoroczną edycję projektu „Lato na podwórku”. 

Hasłem przewodnim wystawy, podobnie jak ca-
łego tegorocznego cyklu działań w ramach projektu, 
jest przyszłość. Plakaty zaprezentowane w ramach 
ekspozycji – ich tematy, hasła i ilustracje wynikają z 
wakacyjnych działań prowadzonych przez fundację na 
świdnickich podwórkach w lipcu i sierpniu tego roku. 

Plakaty autorstwa Kamila Lacha, znanego też jako 
Zgonowicz, wyróżniają się spośród natłoku wizualne-
go przestrzeni miejskiej – operują prostą kreską, inten-
sywnymi kolorami i zabawną formą. Umieszczone na 
przystankach autobusowych, niczym dobrze znane 
reklamy, prowokują do zastanowienia się nad tym, 
jak wyglądać będzie przyszłość naszego najbliższe-
go otoczenia – Świdnicy, podwórek, mieszkańców i 
mieszkanek miasta.  – Każda z realizacji przypomina 
nam, że przyszłość nie jest wcale taka odległa. O tym, 

jaka będzie, decydujemy już dzisiaj. Wystawa jest jedno-
cześnie trasą spacerową, która umożliwi Wam spojrze-
nie na Świdnicę z nowej perspektywy. Bez względu na to, 
czy spacerujecie na piechotę czy korzystacie z transpor-
tu publicznego – każde z Was ma plakaty Zgonowicza 
na wyciągnięcie ręki – informuje Maria Zięba z fundacji 
„Ładne Historie”. 

Prezentowane w ramach wystawy plakaty można 
zobaczyć w terminie do 16 października na przystan-
kach w następujących lokalizacjach: osiedle Zarzecze 
– przystanek Kopernika, osiedle Zawiszów – przysta-
nek przy ul. H. Pobożnego, śródmieście – ul. Muzeal-
na i pl. św. Małgorzaty. Wystawa jest częścią projektu 
„Lato na podwórku” organizowanego przez funda-
cję „Ładne Historie”.

Działanie dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem projek-
tu jest Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Świd-
nicy. 

Ak

Przyszłość jest zaraz – spacer po mieście 
tropem nietypowej wystawy! 

Hasłem przewodnim wystawy, podobnie jak całego tegorocznego cy-
klu działań w ramach projektu, jest przyszłość.
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Spotkanie autorskie z Andrzejem Popielem, odtwórcą roli Bolka II Małego w serialu „Ko-
rona Królów”, filmowa podróż po rezydencjach księcia i podróże w jego towarzystwie – Mu-
zeum Dawnego Kupiectwa zaprosiło na Europejskie Dni Dziedzictwa.

Andrzej Po-Andrzej Po-
piel odwiedził piel odwiedził 
Świdnicę 19 Świdnicę 19 
września.września.
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Wręczenie Nagrody Głównej w XIII 
Ogólnopolskim Konkursie na Autorską 
Książkę Literacką - Świdnica 2020, dwa 
wernisaże i koncert – za nami Biesiada 
Literacka.

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Świdnicy zaprosiła 18 września na wy-
jątkową ucztę literacką. Podczas bie-
siady wręczono nagrodę dla zwycięzcy 
konkursu na najlepszą książkę literacką. 
Bezkonkurencyjnie wygrał Tomasz Oso-
siński za „Dom Andersena”. – Zazwyczaj 
towarzyszyły nam jeszcze inne wydarze-
nia, ale konkurs jest rozstrzygnięty, laure-
at wyłoniony – mówiła dyrektor biblioteki 
Ewa Cuban. – Widzieliśmy się z Toma-
szem raz w życiu przy podobnej okazji. 
Odbierał nagrodę za debiut literacki, za 
książeczkę „Bajki”. Teraz w książce „Dom 
Andersena” przedstawił coś, co aluzyjnie 
nawiązuje do baśni. Pytania fundamen-
talne, które nurtują wewnętrzne dziecko, 
dotyczą Boga, przyrody, natury. Odkryw-
czość, rozwinięta wyobraźnia, pomysło-
wość są zadziwiające. Autor jednocześnie 

przemawia słowem, kolorem i kreską. To 
człowiek, który jednocześnie śni, pisze, 
linorytuje – wyjaśniał wybór jury jego 
przewodniczący Karol Maliszewski. 

Tomasz Ososiński z wykształcenia 
jest germanistą, filologiem klasycznym i 
tłumaczem. Kieruje Zakładem Starych Dru-
ków Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Wręczeniu nagrody towarzyszyły 
wernisaże dwóch wystaw – Tomasza 
Ososińskiego (plac z dzikami obok bi-
blioteki) oraz Filipa Kołata (parter bu-
dynku biblioteki). 

Pierwsza przedstawia linoryty, które 
znalazły się także w zwycięskiej książ-
ce. – Nie zajmuję się plastyką zawodowo, 
więc jest mi bardzo miło, że powstała ta 
wystawa. Cieszę się, że mają państwo 
możliwość zapoznania się z tą inną dzie-
dziną mojej twórczości – mówił podczas 
wernisażu Tomasz Ososiński.

Prace Filipa Kołata wyeksponowa-
no na parterze budynku biblioteki. – Filip 
jest wybitnie zdolnym studentem łódzkiej 
uczelni. Kilka lat temu miał możliwość 

Żywa Biblioteka to akcja skierowana do wszystkich osób, które chcą skonfrontować 
swoje wyobrażenia na temat grup, co do których istnieją stereotypy i uprzedzenia, 
zachodzi dyskryminacja i wykluczenie. Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy już 
po raz drugi organizuje takie wydarzenie. Jeśli chcesz pomóc w tworzeniu lokalnej 
mapy stereotypów, odpowiedz na poniższe pytania (ankieta jest anonimowa)

Z jakimi uprzedzeniami spotykasz się w swoim otoczeniu? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................………

Czy należysz do jakiejś dyskryminowanej mniejszości, jeśli tak, to do jakiej? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................………

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do portierni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej.

Stwórz z nami Żywą Bibliotekę 

Tomasz Ososiński autorem 
najlepszej książki literackiej

Podczas biesiady wręczono nagrodę dla zwycięzcy konkursu na najlepszą książkę literacką. 
Bezkonkurencyjnie wygrał Tomasz Ososiński za „Dom Andersena”.

prezentacji prac w naszej bibliotece. Dziś 
do niej wraca – zapowiadał wystawę An-
drzej Protasiuk z Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej. – Jak mówił Artur Conan-Doyle, 
człowiek jest jak otwarta księga, trzeba ją 
tylko umieć czytać. Twórca jest w stanie 

Prace Filipa Kołata wyeksponowano na parterze budynku biblioteki.

wyróżniające się cechy wzmocnić i uwi-
docznić, tworząc portret psychologiczny. 
Dziękuję za przybycie – mówił Filip Kołat.

Biesiadę zakończył koncert zespołu 
Pielesze. 

Ak

Na placu z dzikami Na placu z dzikami 
można było oglądać można było oglądać 
linoryty, które znalazły linoryty, które znalazły 
się także w zwycięskiej się także w zwycięskiej 
książce.książce.
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http://www.mbp.swidnica.pl/1549-wreczenie-nagrody-glownej-w-xiii-ogolnopolskim-konkursie-na-autorska-ksiazke-literacka-swidnica-2020-program
http://www.mbp.swidnica.pl/1549-wreczenie-nagrody-glownej-w-xiii-ogolnopolskim-konkursie-na-autorska-ksiazke-literacka-swidnica-2020-program
http://www.mbp.swidnica.pl/1549-wreczenie-nagrody-glownej-w-xiii-ogolnopolskim-konkursie-na-autorska-ksiazke-literacka-swidnica-2020-program
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Pięć wystaw, wręczenie nagród w 
Międzynarodowym Konkursie Fotografii 
„Zestaw – Świdnica 2020”, dwudniowy 
maraton – za nami trzy dni pełne foto-
graficznych wrażeń.

Świdnickie święto fotografii 
rozpoczęło się w piątek 2 października 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej od 
wręczenia nagród w Międzynarodowym 
Konkursie Fotografii „Zestaw – Świdnica 
2020”. Spośród 122 prac, jakie wpłynęły na 
konkurs, jury w składzie Andrzej Rutyna, 
Piotr Tomczyk oraz Andrzej Protasiuk, 
zdecydowało o nieprzyznawaniu w tym 
roku nagrody grand prix. W dziale fotogra-
fii reportażowej I nagrodę i 1,5 tys. zł przy-
znano Tadeuszowi Koniarzowi z Tarnowa 
za zestaw „Wodzu prowadź”. II miejsce i 1 
tys. zł zdobyła Maria Różańska z Wejhero-

wa za zestaw „Codzienność”. Wyróżnienie 
i 500 zł nagrody przyznano Markowi Czar-
neckiemu z Mogilna za zestaw „Siła Cabo”. 
W dziale fotografii poszukującej I nagrodę 
i 1,5 tys. zł zdobyła Lidia Misztal z Gdańska 
za zestaw „Rodzaje milczenia”. II miejsce i 1 
tys. zł zdobyła Maria Laskowska z Gdań-
ska za zestaw „Migawki”. Wyróżnienie i 500 
zł nagrody przyznano Annie Jakubowskiej 
z Gdańska za zestaw „Pola malowane”.

Prace można oglądać na parterze w 
budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 
przy ul. Franciszkańskiej.
Do wystawy pokonkursowej zakwalifiko-
wano:
– w dziale Fotografii reportażowej 12 zesta-
wów prac, 10 autorów
– w dziale Fotografii poszukującej 15 ze-
stawów prac, 8 autorów

Za nami XXXIII Dni Fotografii

Uroczystego otwarcia Dni Fotografii dokonali Andrzej Protasiuk, Ewa Cuban – dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, Anna Rudnicka – dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultu-
ry, Beata Moskal-Słaniewska - prezydent Świdnicy, Andrzej Rutyna – prezes zarządu Związku 
Polskich Artystów Fotografików okręgu wrocławskiego.

Świdnickie święto fotografii rozpoczęło się w piątek 2 października w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej od wręczenia nagród w Międzynarodowym Konkursie Fotografii „Zestaw – Świdnica 
2020”.
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W dziale fotografii reportażowej:
▪ Marek Czarnecki – Mogilno – „Siła Cabo”
▪ Michał Dubiel – Będzin – „Ocaleni’”
▪ Marek Hasso-Agopsowicz – Olsztyn – 
„Targ w Chinach w 1970 roku”, „Ekscytująca 
zabawa”
▪ Danuta Kałasznikow – Wałbrzych – „Kra-
ków 6 rano”
▪ Waldemar Kałasznikow – Wałbrzych – 
„Sokołowsko. Sanatorium dźwięku”, „Mi-
styczne Sokołowsko”
▪ Przemysław Konefał – Milanówek – 
„Pierwszy dzień lata”
▪ Tadeusz Koniarz – Tarnów – „Wodzu pro-
wadź”
▪ Grzegorz Krzysztofiak – Tychy – „Miasto 
strachu”

▪ Maria Różańska – Wejherowo – „Co-
dzienność”
▪ Dariusz Zakrzewski – Mikołów – „Orkie-
stra górnicza”
W dziale fotografii poszukującej:
▪ Marek Hasso-Agopsowicz – Olsztyn – 
„Kolory Akafamy”, „Plac składowy”
▪ Anna Jakubowska – Gdańsk – „Pola ma-
lowane”, „Fascynacje”
▪ Waldemar Kałasznikow – Wałbrzych – 
„Kolory Ziemi”, „Metamorfozy”
▪ Marek Kosiński – Wałbrzych – „Fotopasje”
▪ Maria Laskowska – Gdańsk – „Urywki”, 
„Relacje”, „Migawki”
▪ Lidia Misztal – Gdańsk – „Rodzaje milcze-
nia”, „Inwazja”, „Planeta Ziemia”
▪ Agnieszka Wojtera – Łódź – „Kobieta”
▪ Urszula Sobieszek – Piastów” – „Odlot”

Dni fotografii 
to także wystawy. 
 W Wieży Ratuszowej można oglądać wy-
stawę członków Związku Polskich Artystów 
Fotografików. To największa polska organi-
zacja   zrzeszająca artystów   traktujących fo-
tografię jako środek wypowiedzi twórczej. 
Istnieje od 1947 roku i jest kontynuatorem tra-
dycji przedwojennego Fotoklubu Polskiego. 
Fotoklub skupiał najwybitniejszych artystów 
międzywojennej Polski. Po II wojnie światowej 
to właśnie oni   z Janem Bułhakiem, liderem 
stali się założycielami ZPAF. W ZPAF dzia-
łali najwybitniejsi polscy artyści fotograficy, 
wśród nich: Jan Bułhak, Benedykt Jerzy Do-
rys, Tadeusz Wański, Jan Sunderland,Edward 
Hartwig, Zofia Rydet, Zbigniew Dłubak, Wie-
sław Prażuch, Zbigniew Łagocki i wielu innych 
znakomitych artystów.
ZPAF to przede wszystkim akceptacja różno-
rodności zainteresowań twórczych. Obecnie   
wśród aktualnych członków można znaleźć 
szeroki wachlarz zainteresowań od fotografii 
klasycznej,   po skrajną awangardę. Związek, 
w trzynastu okręgach w całej Polsce, zrzesza 
obecnie ponad siedmiuset artystów fotografi-
ków, działających w kraju  i za  granicą.
 Również w Wieży Ratuszowej można oglą-
dać „Miejsca” Ewy Andrzejewskiej i Wojcie-
cha Zawadzkiego. To niezwykła prezentacja 
pary fotografów, którzy niedawno od nas ode-
szli.
 W wieży Ratuszowej zobaczymy także 
prezentacje autorskie Grzegorza Sawy-Bo-
rysławskiego, „Pocztówki z Czarnobyla”, oraz 
Agnieszki Antosiewicz-Mas, „Tło pamięci”. 
 W Galerii Fotografii można oglądać „Portre-
ty z podróży” Stefana Arczyńskiego, który z 
aparatem związany jest od zawsze. Zaczynał 
od fotografii sportowej, w czasie wojny – wcie-
lony do wojska – robił zdjęcia podczas wojny. 
Dziś ma 104 lata i w swoim dorobku liczne fo-
tografie z podróży oraz portrety. Te ostatnie 
możemy oglądać w Świdnicy. 

Fotomaraton ulicami miasta

12 godzin i 12 tematów. Liczyła się przede wszystkim tech-
nika i kreatywność. W sobotę 3 października na ulice miasta 
wyruszyli uczestnicy fotomaratonu świdnickiego. Tegoroczna 
edycja cieszyła się sporym zainteresowaniem pasjonatów fo-
tografii. Łącznie wzięło w nim udział 31 uczestników, którzy 
co dwie godziny dostawali dwa tematy, do każdego musieli 
wykonać po jednej fotografii. Całkowity czas na wykonanie 

zadania wynosił 12 godzin. Wręczenie nagród odbyło się w 
niedzielę 4 października w Galerii Fotografii. Jury w składzie: 
Piotr Behnacki, Piotr Dębiński i Robert Rzepiński zdecydo-
wało o nieprzyznawaniu I miejsca. Najwyższe noty, II nagro-
dę i 1,5 tys. złotych otrzymała Oliwia Drozdowicz. III miejsce  
i 1 tys. zł otrzymał Łukasz Kędzior. Wyróżnienie i 500 zł trafiło 
do Marty Bułacińskiej.

Oliwia Drozdowicz Marta Bułacińska

Łukasz Kędzior

Uczestnicy przez dwanaście godzin mierzyli się z dwunastoma 
tematami
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Jako Film Otwarcia zobaczymy 
dokument „Lekcja miłości” (2019, reż. 
Małgorzata Goliszewska, Kasia Mate-
ja), który wygrał w tym roku wrocław-
ską edycję Międzynarodowego Festi-
walu Filmów Dokumentalnych Docs 
Against Gravity. Spotkamy się także z 
główną bohaterką filmu, która pojawi 
się na pokazie. Nowością jest formuła 
hybrydowa konkursów krótkometra-
żowych „Okiem Młodych”: Fabuła, Do-
kument i Amatorski. We współpracy z 
platformą mojeekino.pl, prezentację 
twórczości młodych filmowców będzie 
można także oglądać bez wychodze-
nia z domu, w Internecie. 

W programie także liczne sekcje 
poboczne i wydarzenia towarzyszące. 
„Oko na dokument” to przegląd najcie-
kawszych pełnometrażowych filmów 
dokumentalnych minionego sezonu, w 
tym „Tony Halik” (reż. Marcin Borchardt) 
o podróżniku, dziennikarzu, którego ży-
ciowe perypetie wydają̨ się̨ równie nie-
prawdopodobne jak przygody Indiany 
Jonesa. Zupełnie nowa sekcja „Tutejszy 
klimat” skupi wokół siebie tematykę 
małych wspólnot, dobrego sąsiedztwa 
i lokalności – m.in. pokaz filmu „Powrót” 
i spotkanie z reżyserką Magdaleną Ła-
zarkiewicz. „Druga Szansa” to selekcja 

Pełne Spektrum 
filmowe w Świdnicy! 

W programie filmy
Konkurs SPEKTRUM
„Dolina Bogów”, reż. Lech Majewski
„Ema”, reż. Pablo Larraín
„Interior”, reż. Marek Lechki
„Kwiat szczęścia”, reż. Jessica Hausner
„Malowany ptak”, reż. Václav Marhoul
„Niedosyt”, reż. Carlo Mirabella-Davis
„Sala samobójców. Hejter”, reż. Jan Komasa
„Supernova”, reż. Bartosz Kruhlik
„Szarlatan”, reż. Agnieszka Holland
„Wszystko dla mojej matki”, reż. Małgorzata Imielska
Sekcja „Oko na dokument”
Blizny, reż. Agnieszka Zwiefka
Kobieta, reż. Yann Arthus-Bertrand, Anastasia Mikova

Lekcja miłości, reż. Małgorzata Goliszewska, Katarzyna 
Mateja
Tony Halik, reż. Marcin Borchardt
Sekcja „Tutejszy klimat” – NOWA SEKCJA!
„Aquarius”, reż. Kleber Mendonça Filho
„Antropocen. Epoka człowieka”, reż. Jennifer Baichwal
„Powrót”, reż. Magdalena Łazarkiewicz
Sekcja „Druga szansa” – NOWA SEKCJA!
„Wieża. Jasny dzień”, reż. Jagoda Szelc
„Monument”, reż. Jagoda Szelc
„Big Love”, reż. Barbara Białowąs
„Mistrzowie Polskiej Animacji” | Pokaz przygotowany we 
współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audio-
wizualnym

Spektrum dzieciom, we współpracy z Filmoteką Naro-
dową – Instytutem Audiowizualnym
Blok “Wśród przyjaciół” (4+)
„Byłem tu pierwszy” | „Nowe przygody Misia Uszatka” 
(1962), reż. Lucjan Dębiński
„Kundelek” (1969), reż. Lidia Hornicka
„Maluch” (1965), reż. Lucjan Dębiński
„Gapiszon w cyrku” | „Przygody Gapiszona” (1964), reż. 
Jerzy Kotowski
„Na podwórzu” | „Zaczarowany ołówek” (1964), reż. Karol 
Baraniecki
Blok “Smoki, rycerze, księżniczki” (5+)
„Za Króla Krakusa” (1947), reż. Zenon Wasilewski
„Baśń o Korsarzu Palemonie” (1959), reż. Jerzy Kotowski
„O pięknej Parysadzie” (1978), reż. Edward Sturlis 

Poprzednie edycje festiwalu filmowego Spektrum dostarczyły widzom mnóstwa filmowych 
wrażeń.

6. Festiwal Filmowy Spektrum odbędzie się w dniach 24 – 31 października. Do miasta po raz kolejny zawita przegląd naj-
lepszych polskich i zagranicznych produkcji filmowych minionego sezonu. „Dolina Bogów” – długo oczekiwany, najnowszy 
film Lecha Majewskiego, do którego zdjęcia powstawały m.in. w Wałbrzychu, „Malowany ptak” – kontrowersyjna adaptacja 
powieści Jerzego Kosińskiego, pokazywana w Polsce zaledwie kilka razy czy „Szarlatan” okrzyknięty jednym z najlepszych 
filmów w dorobku Agnieszki Holland – to tylko niektóre tytuły konkursu SPEKTRUM, które będą mogli zobaczyć widzowie 
Świdnickiego Ośrodka Kultury i to publiczność wybierze zwycięzcę. 

nieco starszych tytułów i próba spoj-
rzenia z innej perspektywy na dobrze 
znane widzom filmy, m.in. „Wieża. Ja-
sny dzień” Jagody Szelc czy „Big Love” 
Barbary Białowąs. Nie zabraknie także 
czegoś dla najmłodszych: „Spektrum 
dzieciom” to dwa bloki filmowe skiero-
wane do widowni w wieku od 4 do 5 lat. 

Na uczestników festiwalu czekają 
też spotkania z czołowymi przedstawi-
cielami branży filmowej i twórcami. Go-
śćmi festiwalu będą m.in. Lech Majew-
ski, Małgorzata Goliszewska, Agniesz-
ka Holland, Aleksandra Hamkało czy 
Agnieszka Zwiefka. 

Bilety są już dostępne w sprzedaży 
na oficjalnej stronie internetowej Świd-

nickiego Ośrodka Kultury (www.bilety.
sok.com.pl/). W trakcie trwania festi-
walu zakup możliwy również w trybie 
last minute przed salą projekcyjną w 
świdnickim Teatrze. 

Więcej informacji na oficjalnej stro-
nie festiwalu: http://spektrumfestiwal.
pl/. 

Świdnicki Festiwal Filmowy Spek-
trum jest organizowany przez Świd-
nicki Ośrodek Kultury i Wrocławską 
Fundację Filmową oraz finansowany ze 
środków miasta Świdnica – oficjalnego 
mecenasa wydarzenia i współfinan-
sowany ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

Oprac.
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wieści z powiatu

147 tysięcy 389 złotych udało się 
zebrać na pikniku charytatywnym dla 
Justynki Ciok, jaki odbył się 19 września 
w Szczepanowie (gmina Marcinowice). 
Tłumy otwierały swoje serca i portfele.

- Jestem pod ogromnym wrażeniem, 
jak to wszystko działa, jak ludzie nam 
pomagają – mówił wzruszony Mariusz 
Ciok, tata Justynki, który pojawił się na 
festynie. 

Licytacje trwały do późnych  godzin 
wieczornych, a atrakcji i zaangażowania 
uczestników nie brakowało. Przed godzi-
ną 17.00 nie było już ani kawałka ciasta, 
ze sprzedaży którego uzyskano trzyna-
ście tysięcy złotych. Śmiałkowie, którzy 
wzięli udział w biegu, wrzucili do puszki 
łącznie tysiąc złotych. Bufetowi sprzedali 
pyszności na kwotę dwóch tysięcy zło-
tych, za dania z grilla zapłacono siedem 
tysięcy złotych, loteria fantowa zakoń-
czyła się kwotą dziewięciu tysięcy zło-
tych, ze sprzedaży pierogów uzbierano 
tysiąc dwieście złotych.

Na pikniku każdy znalazł coś dla 
siebie. Licytacje obfitowały w najróżniej-

sze fanty – rower BMX, lot balonem dla 
dwojga, sprzęt AGD i degustację trun-
ków. Najdrożej wylicytowano lot balo-
nem – za tę aukcję wpłynęło 3 tysiące 
900 złotych.

Nie zabrakło atrakcji dla dzieci – Po-
lonia Świdnica, Gryf Świdnica i Silesia 
Żarów zaprezentowali swoje umiejęt-
ności piłkarskie. Coś dla siebie znaleźli 
miłośnicy mody na kramiku z ubraniami i 
dodatkami. Na koniec pikniku, wieczoro-
wą porą, odbył się pokaz ognia. 

Justyna Ciok, chora na nowotwór 
21-letnia mieszkanka Marcinowic, jest 
już po dwóch, skomplikowanych ope-
racjach w Hanowerze. Niestety, wykryto 
kolejne komórki nowotworowe w jej or-
ganizmie. Trwa walka o życie i zdrowie 
dziewczyny, które zostało wycenione 
przez niemieckich lekarzy na 45 tysięcy 
złotych miesięcznie. Specjaliści z kliniki 
w Heidelbergu opracowali plan leczenia 
na najbliższe tygodnie. Rodzice Justynki 
boją się, że nie będą w stanie opłacić ba-
talii o życie swojej córki.

JC

Planowana budowa drogi S5 wciąż 
budzi kontrowersje. Posłowie Krzysz-
tof Śmiszek i Marek Dyduch byli gośćmi 
spotkania, jakie w tej sprawie odbyło się 
22 września w Wilkowie (gmina Świdni-
ca).

- Postaramy się zrobić wszystko, by 
nas nie lekceważono i traktowano poważ-
nie. Będziemy szukać kompromisu, żeby na 
poziomie politycznym nie było różnic. Nie 
ważne, czy to zrobi prawica czy lewica. Je-
śli uda nam się stworzyć klimat, gdzie róż-
ne opcje będą ze sobą współpracować, to 
będzie bardzo ważny pierwszy krok – mówił 
Marek Dyduch, poseł Lewicy. Posłowie 
zadeklarowali, że pomogą mieszkańcom 
i stowarzyszeniom, które zawiązały się w 
proteście przeciwko planowanym warian-
tom, szukać kompromisowych rozwiązań, 
aby droga S5 wiodła w oddaleniu od za-
budowań.

Przypomnijmy, oficjalnych wariantów 
budowy drogi jest obecnie dziewięć. Na 
poważnie rozpatrywane i najwyżej punk-
towane są cztery, w tym tak zwany wariant 
brązowy, który przechodzi pomiędzy miej-
scowościami Niegoszów i Wilków, Marci-
nowice i Gruszów/Stefanowice (kilkaset 

metrów od zabudowań i gospodarstw). 
Mieszkańcy zarzucają GDDKiA i władzom 
lokalnym brak odpowiednich konsultacji i 
informacji. 

Budowa S5 i rozbudowa autostrady A4 
wzbudziły niepokój nie tylko wśród miesz-
kańców gminy Marcinowice. Już w marcu 
protest rozpoczęli mieszkańcy gminy Ża-
rów, głównie Kalna i Mielęcina, przez które 
wybrane warianty miały przebiegać, wska-
zując na szereg argumentów przeciwko 
takim przebiegom. Na przykład wariant 3 
S5 zakładał przebieg drogi od Bagieńca, 
przez Bożanów i Kalno, w kierunku Goła-
szyc, wchodząc w kolizję z niedawno wy-
budowaną centralą energetyczną, nowo 
wybudowanymi domkami jednorodzin-
nymi oraz niszcząc ujęcia wody, z których 
korzystają nie tylko mieszkańcy gminy Ża-
rów, ale też gmin Świdnica i Mietków. 

Ponadto wspólne stanowisko więk-
szości samorządowców Aglomeracji Wał-
brzyskiej jest takie, żeby forsować prze-
bieg planowanych dróg na południe od 
Świdnicy. Starania o budowę południowej 
obwodnicy miasta trwają od lat. Przeszko-
dą był brak środków. 

Ak

Za nami 5. Żarowskie Biegi Strefo-
we. Łącznie w niedzielę 4 października 
na ulice Żarowa wybiegło blisko 260 
zawodników. 

Rywalizację podzielono na dwa bie-
gi o dystansach odpowiednio 5 i 10 km. 
Bezapelacyjną gwiazdą niedzielnych 
zmagań był Rafał Bardziński. 28-letni 
reprezentant klubu Janosport Team Le-
gnica okazał się najszybszy na obu dy-
stansach! Przybiegł na metę z czasem 

Cały powiat zbiera pieniądze 
dla 21-letniej Justyny

19 września wszystkie serca w Szczepanowie biły dla Justyny Ciok. Podczas pikniku zebrano 
prawie 150 tys. zł.
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To było prawdziwe 
święto biegania 

odpowiednio: 00:17:13 – 5 km i 00:35:24 
– 10 km.

Sponsorem głównym 5. Żarowskich 
Biegów Strefowych jest Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-
-PARK”. 

Szczegółowe wyniki z podziałem na 
pozostałe kategorie można znaleźć pod 
adresem: https://wyniki.datasport.pl/re-
sults3266/.

Dg

Na ulice Żarowa wybiegło 260 zawodników.
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Łączą siły i protestują przeciwko 
planowanemu przebiegowi S5 

Posłowie Krzysztof Śmiszek i Marek Dyduch byli gośćmi spotkania, jakie w tej sprawie odbyło 
się 22 września w Wilkowie (gmina Świdnica).
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codzienna porcja informacji nacodzienna porcja informacji na

mojaswidnica.plmojaswidnica.pl

https://wyniki.datasport.pl/results3266/
https://wyniki.datasport.pl/results3266/
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Zebrali cenne doświadczenie i spę-
dzili aktywnie czas. Za nami XVI Grand 
Prix MTB Solidarności. Wyścig kolar-
stwa górskiego po raz drugi odbywał 

się w ramach V edycji Ligi MTB Aglo-
meracji Wałbrzyskiej. 

Wyścig, który odbył się w sobotę 19 
września w Jaworzynie Śląskiej, zorga-

Senioriada odbyła się w dniach od 
2 do 4 października. Wydarzenie skie-
rowane było głównie do osób star-
szych, ale mile widziani byli wszyscy, 
którzy chcieli radośnie, rodzinnie i ak-
tywnie spędzić ten wyjątkowy czas. – 
Uroczyste otwarcie obchodów dnia se-
niora uświetnił zespół Univers. Koncert 
odbył się w I Liceum Ogólnokształcą-

cym w Świdnicy. Z kolei w sobotę, 3 paź-
dziernika ruszyło wielkie grzybobranie w 
Lubachowie – informuje Justyna Sara–
Hryncyszyn z Gminnego Ośrodka Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Świdnicy. Ze 
względu na reżim sanitarny w piątko-
wym koncercie mogło wziąć udział tyl-
ko 150 osób.

Gminne święto 
seniora za nami

Drugi dzień świętowania rozpo-
czął się od wspólnego grzybobrania 
w Lubachowie. Pomimo skromnych 
zbiorów, skarby lasu długo nie leżały w 
koszykach. Od godziny 14.00 seniorzy 
przygotowywali potrawy z Andrzejem 
Polanem. Znany kucharz jest nie tylko 
wybitnym restauratorem, ale też zna-
komicie sprawdzał się w roli prowadzą-

Andrzej Polan (na zdjęciu pierwszy z prawej) zaprosił seniorów do wspólnego gotowania.
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cego Senioriadę. Sołtys Lubachowa, 
Aneta Dzamara–Szakiel świetnie pełni-
ła rolę gospodarza imprezy oraz prze-
wodniczki, która oprowadzała Andrzeja 
Polana po najpiękniejszych okolicznych 
miejscowościach. – Wczoraj, z Anetą 
oraz Sebastianem Krzywdą (dyrektorem 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
w Lubachowie) miałem okazję zwiedzić 
najbliższą okolicę. Zakochałem się w tym 
regionie. Mimo tego, że nastąpił wieczór, 
to okolica wyglądała przepięknie. Jak 
znaleźliśmy się na kładce w Zagórzu, to 
pomyślałem, że już nogi odmawiają mi 
posłuszeństwa. Nie wiedziałem, że most 
się delikatnie buja – mówił Andrzej Po-
lan.

Aneta Dzamara–Szakiel zachęcała 
seniorów do aktywnego udziału w im-
prezie. – Bardzo bym chciała, abyście 
wszyscy seniorzy poczuli się młodzi du-
chem, poczuli się jak młodzież. Chciała-
bym Was jak najserdeczniej ugościć. Na-
sza kuchnia stoi dla was otworem. Dzisiaj 
zdecydowanie króluje dziczyzna – mówiła 
sołtys Lubachowa.

Koło Gospodyń wiejskich przygoto-
wało pyszne potrawy dla uczestników 
imprezy. Barszcz z krokietem, gulasz z 
dzika, pieczone ziemniaczki, potrawy z 
grilla, pierogi i słodkości to tylko niektóre 
z wyśmienitych potraw, które serwowa-
no na sobotniej Senioriadzie. Zadbano 
również o najmłodszych uczestników 
imprezy. Przygotowano specjalny kącik 
zabaw i aktywności manualnych. Każdy 
znalazł coś dla siebie, a zabawa trwała 
do późnych godzin wieczornych.

W niedzielę, 4 października na za-
kończenie świętowania odbył się pierw-
szy Rajd Turystyczny z Gminnym Kołem 
PTTK Teraz Sudety. Dwa autokary wy-
jechały do Czech. Liczne grono, prawie 
osiemdziesięciu uczestników wyruszyło 
w celu zdobycia jednego ze szczytów 
Korony Sudetów - góry Ještěd 1012 m 
n.p.m. Wspaniała atmosfera, piękne wi-
doki i gorąca kawa wynagrodziły wysiłek 
związany ze zdobywaniem góry. 

Honorowy patronat nad imprezą ob-
jęła wójt gminy Świdnica, Teresa Mazu-
rek we współpracy z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury Sportu i Rekreacji, Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, so-
łectwem Lubachów i Szkolnym Schroni-
skiem Młodzieżowym w Lubachowie.

Justyna Cader

Ponad setka młodych zawodników 
prezentowała swoje kolarskie umiejętności

nizowano w ramach kolejnych rocznic 
powstania NSZZ „Solidarność”, a w tym 
roku przypada szczególna, 40., jubile-
uszowa, rocznica powstania związku. 

Młodzi adepci kolarstwa górskiego 
rywalizowali w kategoriach krasnolud-
ków, krasnali, skrzaciątek, skrzatów oraz 
dziewcząt i chłopców z roczników 2008-
2009 i 2006-2007.

Ze względu na szkody powstałe w 
wyniku nawałnicy, jaka przeszła 5 wrze-
śnia nad gminą Jaworzyna Śląska, trasa 
wyścigu wiodła jedynie po wyznaczo-
nych terenach Stadionu Miejskiego przy 
ulicy Sportowej. Łącznie w wyścigu wy-

startowało 135 młodych adeptów kolar-
stwa.

Najlepsi zawodnicy otrzymali pu-
chary, pamiątkowe medale, dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe. Wręczali je po-
seł Ireneusz Zyska, burmistrz Jaworzyny 
Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz, prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność” przy 
ZPS „Karolina” Sp. z .o o. Ireneusz Besser, 
trener sekcji kolarskiej GLKS Jaworzyna 
Śląska i dyrektor sportowy wyścigu An-
toni Szewczyk oraz przedstawiciele Za-
rządu LKKS Górnik Wałbrzych, będący 
organizatorami cyklu Ligi MTB. 

DG 

135 młodych adeptów kolarstwa górskiego zaprezentowało swoje umiejętności podczas XVI 
Grand Prix MTB Solidarności.
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▪ kategoria młodzik: 6. miejsce wywal-
czył Krystian Smereczniak, a na 14. Bar-
tosz Kasperek,
▪ kategoria żak: Oliwier Okarmus 6. 
miejsce, Adrian Miklaszewski 11. miejsce, 
Piotr Tomczak 16. miejsce, Mateusz Mi-
tura 22. miejsce, Roch Góra 24. Miejsce
▪ kategoria żakini: Emilia Poroś 5. miej-
sce,
▪ kategoria skrzat dziewczęta 9-10 lat: 
Barbara Tomczak zajęła 3. miejsce i wy-

walczyła brązowy medal,
▪ kategoria skrzat chłopcy 9-10 lat: Da-
mian Oberman 10. miejsce, Jakub Ło-
jewski na 20. miejscu,
▪ kategoria skrzaciątka dziewczęta 7-8 
lat: 2. miejsce i srebrny medal wywal-
czyła Malwina Mitura,
▪ kategoria skrzaciątka chłopcy 7-8 lat: 
Aleksander Borkowski zajął 8. miejsce, a 
Aleksander Woźniak 20.

WYNIKI ZAWODNIKÓW SEKCJI KOLARSKIEJ W JAWORZYNIE ŚL.:

Koncert zespołu Univers, grzybobranie, wspólne gotowanie ze znanym polskim kucha-
rzem Andrzejem Polanem i wycieczka do Czech – za nami  pierwsza Gminna Senioriada.
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Intensywny bieg, wyczerpująca 
jazda na rowerze, a na deser ponownie 
bieg… To była prawdziwa próba siły i 
charakteru. Blisko 200 śmiałków stawi-

Świetne, trzymające w napię-
ciu widowisko stworzyli w sobotę 3 
października piłkarze ręczni ŚKPR-u 
Świdnica i Trójki Nowa Sól. W tętnią-
cej tumultem kulturalnego dopingu 
kibiców obu drużyn Szare Wilki po-
konały rywali z ziemi lubuskiej 27:24 
(14:15). Dla gości była to dopiero 
pierwsza porażka w tym sezonie.

Trójka przyjechała do Świdnicy 
na fali dwóch zwycięstw – ze Spartą 
Oborniki Wielkopolskie i SPR-em Ole-
śnica i z jasnym celem przedłużenia 

Z Nysy na tarczy
Do ośmiu wzrosła liczba pora-

żek piłkarzy Dabro-Bau Polonii-Stali 
Świdnica w sezonie 2020/21. W me-
czu 10. kolejki biało-zieloni prze-
grali na wyjeździe z Polonią Nysa 
4:2. Mecz rozegrany 26 września był 
także szczególny dla Jarosława Pe-
dryca, który po ponad 10 latach po-
nownie objął stery pierwszego szko-
leniowca świdnickiej ekipy.

Polonia Nysa – Dabro-Bau 
Polonia-Stal Świdnica 4:2 (2:2)

Adam Setla 2̨, 54̨, 73̨, Dro Narcisse Ble 
13̨ – Edil 15̨, Robert Myrta 17̨
Polonia Nysa: Kowalczyk P., Izydor-
czyk, Błaszkiewicz, Czabanowski, 
Redek, Mamis, Bobiński, Perkowski , 
Dro Narcisse, Ostrowski, Setla oraz T. 
Kowalczyk, Nazar, Chodyga, Fedoro-
wicz, Majerski
Polonia-Stal: Doliński, Ł. Kot, Sala-
mon, Barros, P. Paszkowski, Sztylka 
Sowa, Szuba, Krakowski, Tragarz, 
Myrta oraz Białas, Jaroszyński, Boro-
wy, Botura

Po porażce w Nysie, biało-zieloni 
nadal okupują 19. ostatnie miejsce w 
ligowej tabeli. Do bezpiecznego miej-
sca tracą sześć punktów. Warto jed-
nak zaznaczyć, że rywale znajdujący 
się tuż przed polonistami nie mają ro-
zegranych kompletu spotkań.

Daniel Gębala

Rozpoczęli 
sezon 
z przytupem!

Po inauguracyjnym zwycięstwie 
w Ziębicach, koszykarze IgnerHome 
Polonii Świdnica potwierdzili dobrą 
dyspozycję wygrywając w niedzielę 
przed własną publicznością z Te-
am-Plast KK Oleśnica 74:66. Dzięki 
temu świdniczanie po dwóch ko-
lejkach zajmują pierwsze miejsce w 
tabeli III ligi.

IgnerHome Polonia Świdnica 
– Team-Plast KK Oleśnica 74:66 

(22:23, 23:14, 5:18, 24:11)
IgnerHome Polonia: Ozga (19), Kostek 
(17), Dymarski (13), Sieńko (9), Kacz-
marczyk (8), Soboń (5), Połeć (3), Cisek, 
Pałac, Słobodzian, Stec, Poradzisz

Pozostałe wyniki 2. kolejki:
▪ Chrobry XXI Kłodzko – ZZKK Orzeł Zię-
bice 73:76
▪ UKS SMS Karpacz – Miejski Klub Sporto-
wy Szczawno Zdrój 75:76
▪ KKS Siechnice – UKS Gimbasket Wro-
cław 84:71

W trzeciej serii gier IgnerHome 
Świdnica zagra na wyjeździe z UKS 
Gimbasket Wrocław. Spotkanie od-
będzie się już w sobotę 10 paździer-
nika o godz. 12:30.

Daniel Gębala
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Premierowa wygrana 
na własnym terenie 

tej serii. Nowosolanie nie ukrywali, że 
chcą pójść w ślady Wolsztyniaka, który 
dwa tygodnie temu dość niespodzie-
wanie wywiózł ze Świdnicy komplet 
punktów. ŚKPR podszedł do rywala z 
należytym szacunkiem, tym bardziej, 
że ekipa z Nowej Soli zawsze potra-
fiła narzucić trudne warunki gry. Nie 
inaczej było i w sobotni wieczór. Go-
ście zaprezentowali się bardzo dobrze 
i chociaż ulegli, to zebrali zasłużone 
gratulacje od swoich kibiców, którzy w 
sile ponad dwudziestu osób stawili się 

w Świdnicy. Walka na głośniejszy do-
ping odbywała się na trybunach, a na 
parkiecie od pierwszych minut trwała 
zażarta walka o bramki. Lepiej rozpo-
częli świdniczanie, którzy po pięciu mi-
nutach odskoczyli na 3:0. W pierwszej 
połowie sytuacja zmieniała się jednak 
jak w kalejdoskopie. Po 10 minutach 5:4 
prowadzili goście, ale po kwadransie 
znów górą były Szare Wilki (9:7). Trzy 
minuty później po trafieniu Dawida 
Pęczara ŚKPR ponownie odskoczył na 
trzy bramki (12:9), ale potem znów do 
głosu zaczęli dochodzić szczypiorni-
ści Trójki. Wykorzystali słabszy okres i 
problemy ze skutecznością świdnickiej 
drużyny i na przerwę to oni zeszli z mi-
nimalnym prowadzeniem 15:14. ŚKPR 
odzyskał prowadzenie zaraz po prze-
rwie. Najpierw po indywidualnej akcji 
trafił Mateusz Redko, a chwilę później 
wynik poprawił Jakub Król. Ostatni re-
mis (17:17) zanotowano w 39. minucie. 
Od tego momentu na prowadzeniu 
cały czas pozostawali gracze trenera 
Krzysztofa Terebuna. Goście cały czas 
deptali im jednak po piętach. W 51. mi-
nucie ŚKPR po raz pierwszy odskoczył 
na cztery bramki (24:20), a następnie na 
pięć goli (26:21 w 54. minucie). Końców-
ka nie była jednak pozbawiona emocji. 
Trójka rzuciła się jeszcze w desperacką 
pogoń i na moment zbliżyła się na dy-
stans dwóch bramek, ale w końcu pie-
czątkę na wygranej postawił Olgierd 
Etel, ustalając wynik na 27:24. Graczem 
meczu został uznany Paweł Starosta, 
ale trzeba przyznać, że znakomite za-
wody rozegrali też zwłaszcza Mateusz 
Redko i Damian Olichwer, który sku-
tecznymi interwencjami w kluczowych 
momentach dodawał skrzydeł kole-
gom z pola.

ŚKPR Świdnica – Trójka Nowa Sól 
27:24 (14:15)

ŚKPR: Olichwer, Jabłoński, Wiszniowski 
– Redko 8, Pęczar 6, Starosta 6, Etel 3, K. 
Stadnik 2, Jankowski 1, Król 1, Dębowczyk, 
Ingram, Wołodkiewicz, Jaroszewicz

oprac.
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ło się na starcie drugiej edycji Marconi 
Duathlon Świdnica, która odbyła się w 
niedzielę 27 września.

Duathlon to dyscyplina sportowa 

Duathlonowy pokaz mocy!
będąca jedną z odmian triathlonu. Za-
wodnicy kolejno: biegną, jadą rowerem 
i znowu biegną. Organizator zawodów 
przygotował możliwość udziału w wy-
ścigu na dwóch różnych dystansach: 
Classic: (10km biegu, 40 km roweru, 5 
km biegu) i Sprint: (5km biegu, 20 km 
roweru, 2,5 km biegu). Zanim na starcie 
pojawili się dorośli, jako pierwsi na trasę 
wyruszyli najmłodsi w trzech specjal-
nych kategoriach KIDS.

CLASSIC OPEN KOBIET
1. Klaudia Petters 2:03:48
2. Alicja Kaucka 2:09:57
3. Ewa Waleńska 2:12:47
CLASSIC OPEN MĘŻCZYZN
1. Daniel Jakimiuk 1:43:55
2. Darek Mazurkiewicz 1:48:18
3. Krzysztof Dominikowski 1:48:28
SPRINT OPEN KOBIET
1. Aleksandra Jędrzejewska 57:08
2. Maria Pytel 57:51
3. Paulina Andrzejewska 1:06:27
SPRINT OPEN MĘŻCZYZN
1. Przemysław Szymanowski 52:45
2. Aleksander Wostal 53:14
3. Jakub Kulesza 55:14

Daniel Gębala
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Z planowanych w tym sezonie sied-
miu rund, w tym po jednej na Litwie i w 
Słowacji udało się rozegrać trzy rajdy na 
Podkarpaciu, Śląsku i Dolnym Śląsku, 
które pozwoliły wyłonić mistrzów Polski 
w klasyfikacji generalnej i w poszczegól-
nych klasach. Finałowa batalia została 
rozegrana na 9 odcinkach specjalnych 
48. Rajdu Świdnickiego KRAUSE i dostar-
czyła wielu dramatycznych zdarzeń. Nie 
ominęły one również Jari’ego Huttune-
na, głównego pretendenta do mistrzow-
skiego tytułu. Fin przyjechał do Świdnicy 
z komfortową przewagą nad rywalami i 
wydawało się, że bez problemów skom-
pletuje trzy zwycięstwa w trzech rajdach. 
Tymczasem w niedzielę, drugiego dnia 
rajdu, do którego Huttunen wystartował 

jako lider, nastąpiło załamanie pogody i 
rozpoczęła się oponowa ruletka. Fin źle 
dobrał opony i wypadł z trasy na jed-
nym z oesów, ponosząc dotkliwe straty 
i spadając na piąte miejsce. Kierowca 
Hyundai’a i20 R5 zaczął szybko odrabiać 
straty i na pierwszą pozycję powrócił po 
przedostatnim oesie. Na ostatniej próbie 
złapał jednak kapcia i spadł na drugą 
pozycję w łącznej klasyfikacji rajdu. Do 
dwóch zwycięstw w Rzeszowie i Chorzo-
wie dorzucił drugie miejsce w Świdnicy i 
został trzecim w historii cudzoziemcem, 
który sięgnął po tytuł mistrza Polski po 
Lelio Lattarim z Włoch i Bryanie Bouf-
fier z Francji. Grzegorz Grzyb w dwóch 
pierwszych rundach RSMP plasował 
się tuż za Huttunenem, ale w Górach 

Setki mieszkańców miasta wzięło udział w 
kolejnej edycji rajdu rowerowego. Cykliści po-
dzieleni na trzy grupy mieli do pokonania 9-ki-
lometrową trasę. Na mecie zlokalizowanej na 
terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji na wszystkich uczestników czekał ciepły 
poczęstunek i szereg atrakcji przygotowanych 
przez organizatorów pikniku.

Rajd rowerowy zorganizowany w niedzielę 
20 września odbył się w ramach Europejskie-
go Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Ce-
lem rajdu jest promowanie oraz popularyzacja, 
wśród mieszkańców Świdnicy jazdy na rowerze 
i zdrowego stylu życia. O bezpieczeństwo prze-
jazdu uczestników zadbała grupa pilotów, policja 
oraz Straż Miejska.

Daniel Gębala

Grzyb wygrywa w Świdnicy, 
Huttunen mistrzem Polski

- Czuję się w Świdnicy jak u siebie w domu. Dosłownie i w przenośni. Prawdę mówiąc, 
spędzam tutaj więcej czasu niż w rodzinnym Rzeszowie! – mówił podczas ceremonii zakoń-
czenia szczęśliwy Grzegorz Grzyb, który już po raz czwarty okazał się najszybszy na trasach 
Rajdu Świdnickiego. 

Sowich triumfował po raz czwarty w 
karierze i wywalczył tytuł wicemistrza 
Polski. Bardzo doświadczony, 44-let-
ni rzeszowianin prezentował przez cały 
sezon bardzo równą formę i był najgroź-
niejszym rywalem dla Huttunena, a w 
finałowej rundzie pokonał fińskiego kie-
rowcę mającego na swoim koncie liczne 
sukcesy międzynarodowe.

Klasyfikacja 48. Rajdu Świdnickiego – 
KRAUSE [top 10] – III rundy RSMP 2020:
1. Grzyb/Poradzisz (Skoda Fabia Rally2 
Evo)   1:10:50,9 s
2. Huttunen/Lukka (Hyundai I20 R5)   + 
19,8 s
3. Płachytka/Nowaczewski (Skoda Fabia 
Rally2 Evo)   + 21.9 s

4. Wróblewski/Wróbel (Skoda Fabia Ral-
ly2 Evo)   + 30,4 s
5. Kotarba/Kotarba (Citroen C3 R5)   + 
1:07,9 s
6. Słobodzian/Hundla (Hyundai I20 R5)   
+ 1:12,7 s
7. Kasperczyk/Syty (Volkswagen Polo 
GTI R5)   + 1:26,5 s
8. Byśkiniewicz/Cieślar (Hyundai I20 R5)   
+ 1:40,1 s
9. Nowak/Dachowski (Ford Fiesta R5)   + 
4:37,7 s
10. Chwietczuk/Baran (Skoda Fabia Ral-
ly2 Evo)   + 5:26,6 s

Punktacja RSMP 2020
1. Huttunen/Lukka   93 pkt
2. Grzyb/Poradzisz   85 pkt
3. Kotarba/Kotarba   53 pkt
4. Byśkiniewicz/Cieślar   52 pkt
5. Słobodzian/Hundla   47 pkt
6. Kasperczyk/Syty   44 pkt
7. Szeja/Szeja   27 pkt
8. Wróblewski/Wróbel   26 pkt
9. Nowak  24 pkt
10. Płachytka/Nowaczewski   22 pkt
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Świdniczanie kochają rowery! 
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